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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Viseu
Prefeitura Municipal de Viseu

Registro de Preços Eletrônico - P.E 020/2021 - SRP

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

29/06/2021 22:49 30/06/2021 08:00 07/07/2021 13:00 12/07/2021 08:00 12/07/2021 09:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 TERMINAL DE DIREÇÃO FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

416,00 4,00 - UN Aceito

0002 PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA FORD
CARGO 1722 - ANO 2009.

186,33 4,00 - UND Aceito

0003 BICO INJETOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009. 726,67 6,00 - UND Aceito

0004 JGS LONA FREIO DIANTEIRO FORD CARGO
1722 - ANO 2009.

483,33 6,00 - UND Aceito

0005 JG LONA FREIO TRASEIRA FORD CARGO 1722
- ANO 2009.

488,33 6,00 - UN Aceito

0006 SERVO DE EMBREAGEM FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

1.400,00 8,00 - UN Aceito

0007 BOMBA EMBREAGEM FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

1.321,67 8,00 - UN Aceito

0008 BOMBA D`AGUA FORD CARGO 1722 - ANO
2009.

1.072,67 2,00 - UN Aceito

0009 RODAS DE FERRO FORD CARGO 1722 - ANO
2009.

1.163,33 3,00 - UN Aceito

0010 KIT DE EMBREAGEM FORD CARGO 1722 - ANO
2009.

2.521,67 2,00 - UN Aceito

0011 ROLAMENTO DIANTEIRO FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

1.976,00 8,00 - UN Aceito

0012 FAROL PRINCIPAL FORD CARGO 1722 - ANO
2009.

693,33 8,00 - UN Aceito

0013 KIT DE JUNTA SUPERIOR DO MOTOR FORD
CARGO 1722 - ANO 2009.

989,33 2,00 - UN Aceito

0014 ROLAMENTO TRASEIRO FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

550,00 8,00 - UN Aceito

0015 CUICA FREIO DIANTEIRO FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

575,00 3,00 - UN Aceito

0016 CUICA FREIO TRASEIRO FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

723,33 3,00 - UN Aceito

0017 FEIXE MOLA DIANTEIRO FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

3.085,00 4,00 - UN Aceito

0018 RELÉ COMANDO DA BOMBA DE
COMBUSTIVEL FORD CARGO 1722 - ANO 2009.

1.273,33 4,00 - UN Aceito

0019 FEIXE MOLA TRASEIRO FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

2.172,67 4,00 - UN Aceito

0020 MOLA MESTRE DIANTEIRA FORD CARGO 1722
- ANO 2009.

2.280,00 4,00 - UN Aceito

0021 MOLA MESTRE TRASEIRA FORD CARGO 1722
- ANO 2009.

1.236,67 4,00 - UN Aceito

0022 SEMI-EIXO FORD CARGO 1722 - ANO 2009. 1.114,00 2,00 - UN Aceito

0023 CRUZETA FORD CARGO 1722 - ANO 2009. 750,00 8,00 - UN Aceito

0024 FECHADURA DA PORTA FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

459,00 2,00 - UN Aceito

0025 CHAVE COMUTADORA DE LUZ COM DIMMER
FORD CARGO 1722 - ANO 2009.

340,00 3,00 - UN Aceito

0026 ROLAMENTOS CENTRO C/SUPORTE FORD
CARGO 1722 - ANO 2009.

420,00 2,00 - UND Aceito

0027 CARDAM COMPLETO FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

2.349,67 2,00 - UN Aceito

0028 BARRA DE DIREÇÃO FORD CARGO 1722 - ANO
2009.

2.100,00 2,00 - UN Aceito
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0029 RESERVATORIO DE AGUA FORD CARGO 1722
- ANO 2009.

542,67 2,00 - UN Aceito

0030 RADIADOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009. 1.855,33 4,00 - UN Aceito

0031 EMBREAGEM VISCOSA FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

1.959,67 4,00 - UND Aceito

0032 COXIM TRASEIRO DA CABINE FORD CARGO
1722 - ANO 2009.

826,67 20,00 - UN Aceito

0033 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA FORD
CARGO 1722 - ANO 2009.

464,67 1,00 - UN Aceito

0034 VOLANTE DO MOTOR FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

2.426,67 2,00 - UN Aceito

0035 SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR FORD
CARGO 1722 - ANO 2009.

1.166,67 3,00 - UND Aceito

0036 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL FORD
CARGO 1722 - ANO 2009.

205,00 3,00 - UN Aceito

0037 INTERRUPTOR TÉRMICO DO RADIADOR FORD
CARGO 1722 - ANO 2009.

346,67 4,00 - UN Aceito

0038 BARRA LATERAL FORD CARGO 1722 - ANO
2009.

1.032,33 6,00 - UN Aceito

0039 TAMPA RETENTORA DO ROLAMENTO DO
EIXO PILOTO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.

472,33 6,00 - UN Aceito

0040 CABO DE COMANDO DA FECHADURA DA
PORTA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.

230,67 4,00 - UN Aceito

0041 TRAVA DA COLUNA DE DIREÇÃO FORD
CARGO 1722 - ANO 2009.

440,00 4,00 - UN Aceito

0042 BIELA DO MOTOR FORD CARGO 1722 - ANO
2009.

590,00 4,00 - UN Aceito

0043 GARFO DO CARDAN FORD CARGO 1722 - ANO
2009.

1.026,67 4,00 - UN Aceito

0044 LUVA DE CARDAN FORD CARGO 1722 - ANO
2009.

1.043,33 1,00 - UN Aceito

0045 PONTEIRA DESLIZANTE FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

842,33 2,00 - UN Aceito

0046 PONTEIRA FIXA FORD CARGO 1722 - ANO
2009.

1.131,67 2,00 - UN Aceito

0047 BLOCO DE MOTOR FORD CARGO 1722 - ANO
2009.

17.833,33 2,00 - UN Aceito

0048 LUVA DESLIZANTE FORD CARGO 1722 - ANO
2009.

963,33 3,00 - UN Aceito

0049 MANCAL CENTRAL FORD CARGO 1722 - ANO
2009.

681,67 5,00 - UN Aceito

0050 SUBCONJUNTO DO MANCAL CENTRAL FORD
CARGO 1722 - ANO 2009.

714,00 4,00 - UN Aceito

0051 COMUTADOR ELÉTRICO DE IGNIÇÃO FORD
CARGO 1722 - ANO 2009.

508,00 5,00 - UN Aceito

0052 JUNTA DO CABEÇOTE FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

841,67 5,00 - UN Aceito

0053 TERMINAL DO CARDAM FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

489,67 5,00 - UN Aceito

0054 BRONZE DA BIELA FORD CARGO 1722 - ANO
2009.

588,33 5,00 - UN Aceito

0055 BRONZINA DA BIELA FORD CARGO 1722 - ANO
2009.

592,33 5,00 - UN Aceito

0056 VALVULA DE ADMISSÃO FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

782,67 6,00 - UN Aceito

0057 ANÉIS DO PISTÃO FORD CARGO 1722 - ANO
2009.

522,67 6,00 - UND Aceito

0058 CAMISA DO CILINDRO FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

779,67 10,00 - UN Aceito

0059 VALVULA DE ESCAPE FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

600,67 12,00 - UN Aceito

0060 GUIA DE VALVULA STD. FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

415,00 12,00 - UN Aceito

0061 MAQUINA DE VIDRO MANUAL IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

365,00 4,00 - UN Aceito

0062 TERMINAL DE DIREÇÃO IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

349,67 4,00 - UN Aceito

0063 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA
CONVENCIONAL IVECO TECTOR 170E128 ANO
2017.

123,33 4,00 - UN Aceito

0064 BICO INJETOR IVECO 2017. 1.212,50 6,00 - UN Aceito

0065 JGS LONA FREIO DIANTEIRO IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

521,67 6,00 - UN Aceito
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0066 JG LONA FREIO TRASEIRA IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

550,00 6,00 - UN Aceito

0067 SERVO DE EMBREAGEM IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

1.266,67 8,00 - UND Aceito

0068 BOMBA EMBREAGEM IVECO TECTOR 170E128
ANO 2017.

989,33 8,00 - UN Aceito

0069 BOMBA D`AGUA IVECO TECTOR 170E128 ANO
2017.

755,00 2,00 - UND Aceito

0070 RODAS DE FERRO IVECO TECTOR 170E128
ANO 2017.

1.171,67 3,00 - UND Fracassado

0071 KIT DE EMBREAGEM IVECO TECTOR 170E128
ANO 2017.

3.244,50 2,00 - UN Aceito

0072 ROLAMENTO DIANTEIRO IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

526,67 8,00 - UN Aceito

0073 FAROL PRINCIPAL IVECO TECTOR 170E128
ANO 2017.

779,00 8,00 - UN Aceito

0074 KIT DE JUNTA SUPERIOR PARA MOTOR IVECO
TECTOR 170E128 ANO 2017.

1.223,33 2,00 - UN Aceito

0075 ROLAMENTO TRASEIRO IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

418,33 8,00 - UN Aceito

0076 CUICA FREIO DIANTEIRO IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

1.049,11 3,00 - UN Aceito

0077 CUICA FREIO TRASEIRO IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

1.032,86 3,00 - UN Aceito

0078 FEIXE MOLA DIANTEIRO IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

3.940,00 4,00 - UN Aceito

0079 RELÉ COMANDO DE BOMBA DE
COMBUSTIVEL IVECO TECTOR 170E128 ANO
2017.

249,33 4,00 - UN Aceito

0080 FEIXE MOLA TRASEIRO IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

3.646,67 4,00 - UN Aceito

0081 MOLA MESTRE DIANTEIRA IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

782,75 4,00 - UN Aceito

0082 MOLA MESTRE TRASEIRA IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

811,08 4,00 - UND Aceito

0083 SEMI-EIXO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017. 1.173,50 2,00 - UND Aceito

0084 CRUZETA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017. 442,33 8,00 - UND Aceito

0085 FECHADURA DA PORTA IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

406,67 2,00 - UN Aceito

0086 ROLAMENTOS CENTRO C/SUPORTE IVECO
TECTOR 170E128 ANO 2017.

533,33 3,00 - UN Aceito

0087 CARDAM COMPLETO IVECO TECTOR 170E128
ANO 2017.

2.983,00 2,00 - UN Aceito

0088 BARRA DE DIREÇÃO IVECO TECTOR 170E128
ANO 2017.

1.840,00 4,00 - UN Aceito

0089 RESERVATORIO DE AGUA IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

682,67 2,00 - UND Aceito

0090 RADIADOR IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017. 1.669,42 2,00 - UND Aceito

0091 EMBREAGEM VISCOSA IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

1.739,75 4,00 - UN Aceito

0092 COXIM TRASEIRO DA CABINE IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

670,00 4,00 - UN Aceito

0093 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA IVECO
TECTOR 170E128 ANO 2017.

331,33 20,00 - UN Aceito

0094 VOLANTE DO MOTOR IVECO TECTOR 170E128
ANO 2017.

4.426,67 1,00 - UN Aceito

0095 SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR IVECO
TECTOR 170E128 ANO 2017.

1.150,00 2,00 - UN Aceito

0096 TAMPA DO TAMQUE DO COMBUSTIVEL IVECO
TECTOR 170E128 ANO 2017.

291,67 3,00 - UN Aceito

0097 INTERRUPTOR TERMICO DO RADIADOR
IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.

380,00 3,00 - UN Aceito

0098 BARRA LATERAL IVECO TECTOR 170E128 ANO
2017.

949,00 4,00 - UN Aceito

0099 TAMPA RETENTORA DO ROLAMENTO DE EIXO
PILOTO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.

489,00 6,00 - UN Aceito

0100 BIELA DO MOTOR IVECO TECTOR 170E128
ANO 2017.

540,67 6,00 - UN Aceito

0101 GARFO DO CARDAM IVECO TECTOR 170E128
ANO 2017.

631,67 4,00 - UN Aceito

0102 LUVA DO CARDAM IVECO TECTOR 170E128
ANO 2017.

590,00 4,00 - UN Aceito
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0103 PONTEIRA DELIZANTE IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

926,67 4,00 - UN Aceito

0104 PONTEITA FIXA IVECO TECTOR 170E128 ANO
2017.

775,67 4,00 - UN Aceito

0105 BLOCO DO MOTOR IVECO TECTOR 170E128
ANO 2017.

10.500,00 1,00 - UN Aceito

0106 LUVA DESLIZANTE IVECO TECTOR 170E128
ANO 2017.

863,33 2,00 - UN Aceito

0107 MANCAL CENTRAL IVECO TECTOR 170E128
ANO 2017.

3.505,00 2,00 - UN Aceito

0108 SUBCONJUNTO DO MANCAL CENTRAL IVECO
TECTOR 170E128 ANO 2017.

647,33 2,00 - UN Aceito

0109 COMUTADOR ELÉTRICO DE IGNIÇÃO IVECO
TECTOR 170E128 ANO 2017.

1.008,00 3,00 - UN Aceito

0110 JUNTA DO CABEÇOTE IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

518,75 5,00 - UN Aceito

0111 TERMINAL DO CARDAM IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

529,67 4,00 - UN Aceito

0112 BRONZE DA BIELA IVECO TECTOR 170E128
ANO 2017.

635,00 5,00 - UN Aceito

0113 BRONZINA DA BIELA IVECO TECTOR 170E128
ANO 2017.

625,67 5,00 - UN Aceito

0114 VALVULA DE ADMISSÃO IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

608,25 5,00 - UND Aceito

0115 ANÉIS DO PISTÃO IVECO TECTOR 170E128
ANO 2017

389,33 5,00 - UN Aceito

0116 CAMISA DO CILINDRO IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

713,00 5,00 - UN Aceito

0117 VALVULA DE ESCAPE IVECO TECTOR 170E128
ANO 2017.

403,25 6,00 - UN Aceito

0118 GUIA DE VALVULA STD. IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

271,67 6,00 - UN Aceito

0119 MÁQUINA DE VIDRO MANUAL VW13.190 -ANO
2012 .

365,00 12,00 - UN Aceito

0120 TERMINAL DE DIREÇÃO VW13.190 -ANO 2012 . 304,50 10,00 - UN Aceito

0121 PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISAS
CONVENCIONAL - 24" - PAR VW13.190 -ANO
2012 .

133,33 12,00 - UN Aceito

0122 BICO INJETOR VW13.190 -ANO 2012 . 1.483,33 12,00 - UND Aceito

0123 JGS LONA FREIO DIANTEIRO VW13.190 -ANO
2012 .

521,67 16,00 - UN Aceito

0124 JG LONA FREIO TRASEIRA VW13.190 -ANO
2012 .

516,67 16,00 - UND Aceito

0125 SERVO DE EMBREAGEM VW13.190 -ANO 2012
.

1.383,00 8,00 - UN Aceito

0126 BOMBA EMBREAGEM VW13.190 -ANO 2012 . 1.139,33 8,00 - UN Aceito

0127 BOMBA D`AGUA VW13.190 -ANO 2012 . 953,50 7,00 - UND Aceito

0128 RODAS DE FERRO VW13.190 -ANO 2012 . 1.338,33 9,00 - UN Aceito

0129 KIT DE EMBREAGEM VW13.190 -ANO 2012 . 4.519,25 6,00 - UND Aceito

0130 ROLAMENTO DIANTEIRO VW13.190 -ANO 2012
.

510,00 16,00 - UN Aceito

0131 FAROL PRINCIPAL VW13.190 -ANO 2012 . 789,33 8,00 - UND Aceito

0132 KIT DE JUNTA SUPERIOR DO MOTOR
VW13.190 -ANO 2012 .

2.123,33 6,00 - UN Aceito

0133 ROLAMENTO TRASEIRO VW13.190 -ANO 2012 . 525,00 16,00 - UN Aceito

0134 CUICA FREIO DIANTEIRO VW13.190 -ANO 2012
.

552,25 10,00 - UN Aceito

0135 CUICA FREIO TRASEIRO VW13.190 -ANO 2012 . 586,00 10,00 - UN Aceito

0136 FEIXE MOLA DIANTEIRO VW13.190 -ANO 2012 . 4.240,00 10,00 - UN Aceito

0137 RELÉ COMANDO DA BOMBA DE
COMBUSTÍVEL VW VW13.190 -ANO 2012 .

306,00 15,00 - UN Aceito

0138 FEIXE MOLA TRASEIRO VW13.190 -ANO 2012 . 4.580,00 10,00 - UN Aceito

0139 MOLA MESTRE DIANTEIRA VW13.190 -ANO
2012 .

970,00 15,00 - UND Aceito

0140 MOLA MESTRE TRASEIRA VW13.190 -ANO
2012 .

997,33 15,00 - UN Aceito

0141 SEMI-EIXO VW13.190 -ANO 2012 . 1.481,00 8,00 - UN Aceito

0142 CRUZETA VW13.190 -ANO 2012 . 484,00 16,00 - UN Aceito

0143 FECHADURA DA PORTA VW13.190 -ANO 2012 . 406,67 10,00 - UN Aceito
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0144 CHAVE COMUTADORA DE LUZ COM DIMMER
VW13.190 -ANO 2012 .

486,67 8,00 - UN Aceito

0145 ROLAMENTOS CENTRO C/SUPORTE VW13.190
-ANO 2012 .

533,00 16,00 - UN Aceito

0146 CARDAM COMPLETO VW13.190 -ANO 2012 . 4.366,67 6,00 - UN Aceito

0147 BARRA DE DIREÇÃO VW13.190 -ANO 2012 . 926,75 10,00 - UN Aceito

0148 RESERVATORIO DE AGUA VW13.190 -ANO
2012 .

602,50 6,00 - UN Aceito

0149 RADIADOR VW13.190 -ANO 2012 . 2.626,33 6,00 - UN Aceito

0150 EMBREAGEM VISCOSA VW13.190 -ANO 2012 . 1.855,75 5,00 - UN Aceito

0151 COXIM TRASEIRO DA CABINE VW13.190 -ANO
2012 .

403,25 20,00 - UN Aceito

0152 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA VW13.190
-ANO 2012 .

160,00 40,00 - UN Aceito

0153 VOLANTE DO MOTOR VW13.190 -ANO 2012 . 3.300,00 4,00 - UN Aceito

0154 SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR
VW13.190 -ANO 2012 .

371,67 6,00 - UN Aceito

0155 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
VW13.190 -ANO 2012 .

250,00 10,00 - UN Aceito

0156 INTERRUPTOR TÉRMICO DO RADIADOR
VW13.190 -ANO 2012 .

513,33 5,00 - UN Aceito

0157 BARRA LATERAL VW13.190 -ANO 2012 . 832,33 8,00 - UN Aceito

0158 TAMPA RETENTORA DO ROLAMENTO DO
EIXO PILOTO VW13.190 -ANO 2012 .

389,00 10,00 - UN Aceito

0159 CABO DE COMANDO DA FECHADURA DA
PORTA VW13.190 -ANO 2012 .

136,50 5,00 - UN Aceito

0160 TRAVA DA COLUNA DE DIREÇÃO VW13.190 -
ANO 2012 .

555,00 4,00 - UN Aceito

0161 BIELA DO MOTOR VW13.190 -ANO 2012 . 623,33 16,00 - UN Aceito

0162 GARFO DO CARDAN VW13.190 -ANO 2012 . 1.093,33 10,00 - UN Aceito

0163 LUVA DE CARDAN VW13.190 -ANO 2012 . 868,50 10,00 - UN Aceito

0164 PONTEIRA DESLIZANTE VW13.190 -ANO 2012 . 813,33 10,00 - UN Aceito

0165 PONTEIRA FIXA VW13.190 -ANO 2012 . 842,33 10,00 - UN Aceito

0166 BLOCO DE MOTOR VW13.190 -ANO 2012 . 7.000,00 2,00 - UN Aceito

0167 LUVA DESLIZANTE VW13.190 -ANO 2012 . 1.030,00 10,00 - UN Aceito

0168 MANCAL CENTRAL VW13.190 -ANO 2012 . 905,00 10,00 - UN Aceito

0169 SUBCONJUNTO DO MANCAL CENTRAL
VW13.190 -ANO 2012 .

764,00 10,00 - UN Aceito

0170 COMUTADOR ELÉTRICO DE IGNIÇÃO
VW13.190 -ANO 2012 .

408,00 10,00 - UN Aceito

0171 JUNTA DO CABEÇOTE VW13.190 -ANO 2012 . 665,00 8,00 - UN Aceito

0172 TERMINAL DO CARDAM VW13.190 -ANO 2012 . 523,00 10,00 - UN Aceito

0173 BRONZE DA BIELA VW13.190 -ANO 2012 . 437,50 5,00 - UN Aceito

0174 BRONZINA DA BIELA VW13.190 -ANO 2012 . 482,33 5,00 - UN Aceito

0175 VALVULA DE ADMISSÃO VW13.190 -ANO 2012 . 670,50 5,00 - UN Aceito

0176 ANÉIS DO PISTÃO VW13.190 -ANO 2012 . 666,00 10,00 - UN Aceito

0177 CAMISA DO CILINDRO VW13.190 -ANO 2012 . 863,00 10,00 - UN Aceito

0178 VALVULA DE ESCAPE VW13.190 -ANO 2012 . 477,75 12,00 - UN Aceito

0179 GUIA DE VALVULA STD. VW13.190 -ANO 2012 . 341,75 12,00 - UN Aceito

0180 JOGO CALÇO ARTICULAÇÃO 120H - ANO 2012. 261,75 6,00 - UN Aceito

0181 JOGO DE CALÇO DA LAMINA (METAL) 120H -
ANO 2012

652,00 10,00 - UN Aceito

0182 BARRA DIREÇÃO CURTA 120H - ANO 2012. 788,75 20,00 - UN Aceito

0183 CORREIA DO ALTERNADOR 120H - ANO 2012. 500,00 5,00 - UN Aceito

0184 JG EMBUCHAMENTO 120H - ANO 2012. 2.025,50 10,00 - UN Aceito

0185 VALVULA SOLENOID 120H - ANO 2012. 1.615,75 10,00 - UN Aceito

0186 JOGO DE JUNTA COMPLETO 120H - ANO 2012. 16.658,00 2,00 - UN Aceito

0187 REPARO DA EMBREAGEM DUPLA 120H - ANO
2012.

1.600,50 5,00 - UN Aceito

0188 BARRA DIREÇÃO CURTA 120H - ANO 2012.. 2.340,75 6,00 - UN Aceito

0189 BARRA SUP. 120H - ANO 2012. 1.693,25 4,00 - UN Aceito

0190 BOMBA ALIMENTADORA. 120H - ANO 2012. 1.352,00 1,00 - UN Aceito

0191 CABEÇOTE 120H - ANO 2012. 22.378,25 1,00 - UN Aceito

0192 CABO ACELERADOR 120H - ANO 2012. 663,25 2,00 - UN Aceito
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0193 CARTER MOTOR 120H - ANO 2012 2.253,00 2,00 - UN Aceito

0194 CORREIA 120H - ANO 2012. 247,71 4,00 - UN Aceito

0195 CORRENTE 120H - ANO 2012. 3.158,78 3,00 - UN Aceito

0196 LAMINA CURVA 120H - ANO 2012. 2.015,75 17,00 - UN Aceito

0197 SOLENOIDE 120H - ANO 2012. 2.015,75 5,00 - UN Aceito

0198 ROLAMENTO DO TENSOR 120H - ANO 2012. 577,43 4,00 - UN Aceito

0199 ROLAMENTO DE CONE 2N2139 120H - ANO
2012.

577,43 4,00 - UN Aceito

0200 ROLAMENTO 7807 120H - ANO 2012. 843,25 4,00 - UN Aceito

0201 RETENTOR 120H - ANO 2012. 550,82 40,00 - UN Aceito

0202 PORCA DE AJUSTE 120H - ANO 2012. 271,25 100,00 - UN Aceito

0203 GRAXETA PISTÃO 120H - ANO 2012. 271,25 4,00 - UN Aceito

0204 CORREIA MOTOR 120H - ANO 2012. 230,86 4,00 - UN Aceito

0205 PARAFUSO 1/2 POLEGADA X 2.1/2
POLEGADAS 120H - ANO 2012.

28,50 10,00 - UN Aceito

0206 POLIA 120H - ANO 2012. 648,25 3,00 - UN Aceito

0207 VALVULA SELENÓIDE 120H - ANO 2012. 2.178,25 1,00 - UN Aceito

0208 PINO ARTICULAÇÃO CENTRAL 120H - ANO
2012.

648,25 4,00 - UN Aceito

0209 VALVULA TERMOSTÁTICA 120H - ANO 2012. 481,00 2,00 - UN Aceito

0210 LUVA BRONZE 120H - ANO 2012. 253,25 8,00 - UN Aceito

0211 BOMBA OLEO 120H - ANO 2012. 1.699,00 2,00 - UN Aceito

0212 BOMBA COMBUSTIVEL 120H - ANO 2012. 2.040,00 2,00 - UN Aceito

0213 UNHA ESCARIFICADOR 120H - ANO 2012. 141,28 15,00 - UN Aceito

0214 BOMBA AGUA 120H - ANO 2012. 2.298,02 3,00 - UN Aceito

0215 JUNTA CARTER 120H - ANO 2012. 231,00 4,00 - UN Aceito

0216 PINHÃO GIRO 120H - ANO 2012. 4.479,00 2,00 - UN Aceito

0217 ANEL INJETOR 120H - ANO 2012. 220,25 4,00 - UN Aceito

0218 CONE ROLAMENTO DIANTEIRO 120H - ANO
2012.

443,25 5,00 - UN Aceito

0219 CAPA ROLAMENTO DIANTEIRO 120H - ANO
2012.

423,25 5,00 - UN Aceito

0220 RESPIRO DO MOTOR 120H - ANO 2012. 266,25 4,00 - UN Aceito

0221 BOMBA ALIMENTADORA 120H - ANO 2012. 954,00 2,00 - UN Aceito

0222 PORCA DE LÂMINA 120H - ANO 2012. 13,50 476,00 - UN Aceito

0223 PARAFUSO DA LÂMINA 120H - ANO 2012 25,25 476,00 - UN Aceito

0224 EIXO DA RODA 120H - ANO 2012. 3.401,20 6,00 - UN Aceito

0225 RETENTOR ARTICULAÇÃO 120H - ANO 2012. 77,42 10,00 - UN Aceito

0226 BUCHA ARTICULAÇÃO CENTRAL 120H - ANO
2012

443,25 10,00 - UN Aceito

0227 REPARO CIL.ELEVAÇÃO LAMINA 120H - ANO
2012.

634,39 12,00 - UN Aceito

0228 JOGO CALÇO ARTICULAÇÃO RG140B ( ANO
2014 ).

223,00 8,00 - UN Aceito

0229 JOGO DE CALÇO DA LAMINA (METAL) RG140B
( ANO 2014 ).

1.279,00 10,00 - UN Aceito

0230 BARRA DIREÇÃO CURTA RG140B ( ANO 2014 ). 423,25 20,00 - UN Aceito

0231 CORREIA DO ALTERNADOR RG140B ( ANO
2014 ).

136,69 5,00 - UN Aceito

0232 JG EMBUCHAMENTO RG140B ( ANO 2014 ) 1.903,00 10,00 - UN Aceito

0233 VALVULA SOLENOID RG140B ( ANO 2014 ) 1.903,00 10,00 - UN Aceito

0234 JOGO DE JUNTA COMPLETO RG140B ( ANO
2014 ).

1.903,00 2,00 - UN Aceito

0235 REPARO DA EMBREAGEM DUPLA RG140B (
ANO 2014 ).

1.903,00 5,00 - UN Aceito

0236 BARRA DIREÇÃO CURTA RG140B ( ANO 2014). 1.953,25 6,00 - UN Aceito

0237 BARRA SUP. RG140B ( ANO 2014 ). 1.953,25 4,00 - UN Aceito

0238 BOMBA ALIMENTADORA. RG140B ( ANO 2014 ). 394,75 2,00 - UN Aceito

0239 CABEÇOTE RG140B ( ANO 2014 ). 11.253,25 2,00 - UN Aceito

0240 CABO ACELERADOR RG140B ( ANO 2014 ). 256,25 2,00 - UN Aceito

0241 CARTER MOTOR RG140B ( ANO 2014 ) 1.907,00 2,00 - UN Aceito

0242 CORREIA RG140B ( ANO 2014 ). 125,00 8,00 - UN Aceito
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0243 CORRENTE RG140B ( ANO 2014 ) 2.842,36 3,00 - UN Aceito

0244 LAMINA CURVA RG140B ( ANO 2014 ) 1.085,75 17,00 - UN Aceito

0245 SOLENOIDE RG140B ( ANO 2014 ) 961,95 2,00 - UN Aceito

0246 ROLAMENTO DO TENSOR RG140B ( ANO 2014
).

441,25 4,00 - UN Aceito

0247 ROLAMENTO DE CONE 2N2139 RG140B ( ANO
2014 )

264,00 6,00 - UN Aceito

0248 ROLAMENTO 7807 RG140B ( ANO 2014 ) 326,50 4,00 - UN Aceito

0249 RETENTOR RG140B ( ANO 2014 ). 257,49 40,00 - UN Aceito

0250 PORCA DE AJUSTE RG140B ( ANO 2014 ) 224,00 100,00 - UN Aceito

0251 GRAXETA PISTÃO RG140B ( ANO 2014 ) 166,50 4,00 - UN Aceito

0252 CORREIA MOTOR RG140B ( ANO 2014 ) 123,75 4,00 - UN Aceito

0253 PARAFUSO 1/2 POLEGADA X 2.1/2
POLEGADAS RG140B ( ANO 2014 )

8,23 10,00 - UN Aceito

0254 POLIA RG140B ( ANO 2014 ) 384,75 4,00 - UN Aceito

0255 VALVULA SELENÓIDE RG140B ( ANO 2014 ) 1.429,00 2,00 - UN Aceito

0256 PINO ARTICULAÇÃO CENTRAL RG140B ( ANO
2014 )

1.078,25 4,00 - UN Aceito

0257 VALVULA TERMOSTÁTICA RG140B ( ANO 2014
)

170,50 2,00 - UND Aceito

0258 LUVA BRONZE RG140B ( ANO 2014 ) 349,00 8,00 - UN Aceito

0259 BOMBA OLEO RG140B ( ANO 2014 ) 1.088,25 2,00 - UN Aceito

0260 BOMBA COMBUSTIVEL RG140B ( ANO 2014 ) 449,00 2,00 - UN Aceito

0261 UNHA ESCARIFICADOR RG140B ( ANO 2014 ) 94,71 15,00 - UN Aceito

0262 BOMBA AGUA RG140B ( ANO 2014 ) 416,86 3,00 - UN Aceito

0263 JUNTA CARTER RG140B ( ANO 2014 ) 136,25 4,00 - UN Aceito

0264 PINHÃO GIRO RG140B ( ANO 2014 ) 1.499,00 2,00 - UN Aceito

0265 ANEL INJETOR RG140B ( ANO 2014 ) 87,00 4,00 - UN Aceito

0266 CONE ROLAMENTO DIANTEIRO RG140B ( ANO
2014 )

326,50 5,00 - UN Aceito

0267 CAPA ROLAMENTO DIANTEIRO RG140B ( ANO
2014 )

227,25 5,00 - UN Aceito

0268 RESPIRO DO MOTOR RG140B ( ANO 2014 ) 161,00 4,00 - UN Aceito

0269 BOMBA ALIMENTADORA RG140B ( ANO 2014 ) 371,50 2,00 - UN Aceito

0270 PORCA DE LÂMINA RG140B ( ANO 2014 ) 7,04 476,00 - UN Aceito

0271 EIXO DA RODA RG140B ( ANO 2014 ) 5.681,00 6,00 - UN Aceito

0272 PARAFUSO DA LÂMINA RG140B ( ANO 2014 ) 8,50 476,00 - UN Aceito

0273 RETENTOR ARTICULAÇÃO RG140B ( ANO 2014
)

88,25 200,00 - UND Aceito

0274 BUCHA ARTICULAÇÃO CENTRAL RG140B (
ANO 2014 )

78,50 40,00 - UN Aceito

0275 ANEL ENCOSTO CASE ( ANO 2012 ) 202,25 20,00 - UN Aceito

0276 BOMBA OLEO MOTOR CASE ( ANO 2012 ) 1.752,50 4,00 - UN Aceito

0277 BUCHA CASE ( ANO 2012 ) 115,75 50,00 - UN Aceito

0278 CHAPA CASE ( ANO 2012 ) 223,25 6,00 - UN Aceito

0279 TERMINAL BRAÇO DE DIREÇÃO CASE ( ANO
2012 )

378,25 4,00 - UN Aceito

0280 COROA CASE ( ANO 2012 ) 609,00 2,00 - UN Aceito

0281 DENTE ECOPLAN CASE ( ANO 2012 ) 223,25 30,00 - UN Aceito

0282 DISCO CASE ( ANO 2012 ) 323,25 10,00 - UN Aceito

0283 ENGRENAGEM CASE ( ANO 2012 ) 199,50 15,00 - UN Aceito

0284 JOGO JUNTAS CABEÇOTE CASE ( ANO 2012 ) 1.085,75 3,00 - UN Aceito

0285 LAMINA BASE SOLDADA CASE ( ANO 2012 ) 1.926,50 2,00 - UN Aceito

0286 PINO SUPERIOR DA TRAÇÃO 4X4 CASE ( ANO
2012 )

323,25 5,00 - UN Aceito

0287 PINO EIXO CASE ( ANO 2012 ) 276,50 5,00 - UN Aceito

0288 PORTA SATELITE C/ EIXO TRAZ. CASE ( ANO
2012 )

2.480,75 2,00 - UN Aceito

0289 RETENTOR CASE ( ANO 2012 ) 223,25 100,00 - UN Aceito

0290 ROLAMENTO CASE ( ANO 2012 ) 223,25 15,00 - UN Aceito

0291 ROLAMENTO AGULHA CASE ( ANO 2012 ) 223,25 15,00 - UN Aceito

0292 ROLETE CASE ( ANO 2012 ) 223,25 10,00 - UN Aceito



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 8 de 821

0293 TRAVA DENTE CASE ( ANO 2012 ) 14,50 30,00 - UND Aceito

0294 ENGRENAGEM PLANETARIA CASE ( ANO 2012
)

582,50 5,00 - UN Aceito

0295 PINHÃO SATÉLITE DO EIXO TRASEIRO CURTO
CASE ( ANO 2012 )

486,50 4,00 - UN Aceito

0296 ANEL ENCOSTO 310K ( ANO 2010 ) 238,25 20,00 - UN Aceito

0297 BOMBA OLEO MOTOR 310K ( ANO 2010 ) 1.429,00 4,00 - UN Aceito

0298 BUCHA 310K ( ANO 2010 ) 228,25 50,00 - UN Aceito

0299 CHAPA 310K ( ANO 2010 ) 309,50 6,00 - UN Aceito

0300 TERMINAL BRAÇO DE DIREÇÃO 310K ( ANO
2010 )

486,50 4,00 - UN Aceito

0301 COROA 310K ( ANO 2010 ) 3.591,50 2,00 - UN Aceito

0302 DENTE ECOPLAN 310K ( ANO 2010 ) 541,50 30,00 - UN Aceito

0303 DISCO 310K ( ANO 2010 ) 278,25 10,00 - UN Aceito

0304 ENGRENAGEM 310K ( ANO 2010 ) 619,50 15,00 - UN Aceito

0305 JOGO JUNTAS CABEÇOTE 310K ( ANO 2010 ) 842,00 3,00 - UN Aceito

0306 LAMINA BASE SOLDADA 310K ( ANO 2010 ) 3.591,50 2,00 - UN Aceito

0307 PINO SUPERIOR DA TRAÇÃO 4X4 310K ( ANO
2010 )

73,50 5,00 - UN Aceito

0308 PINO EIXO 310K ( ANO 2010 ) 73,50 5,00 - UN Aceito

0309 PORTA SATELITE C/ EIXO TRAZ. 310K ( ANO
2010 )

178,75 2,00 - UN Aceito

0310 RETENTOR 310K ( ANO 2010 ) 349,00 100,00 - UN Aceito

0311 ROLAMENTO 310K ( ANO 2010 ) 618,00 15,00 - UN Aceito

0312 ROLAMENTO AGULHA 310K ( ANO 2010 ) 204,50 15,00 - UN Aceito

0313 ROLETE 310K ( ANO 2010 ) 40,25 10,00 - UN Aceito

0314 TRAVA DENTE 310K ( ANO 2010 ) 180,25 30,00 - UN Aceito

0315 ENGRENAGEM PLANETARIA 310K ( ANO 2010 ) 326,50 5,00 - UN Aceito

0316 PINHÃO SATÉLITE DO EIXO TRASEIRO CURTO
310K ( ANO 2010 )

1.882,25 4,00 - UN Aceito

0317 ANEL ENCOSTO XCM GXT 870 BR (ANO 2018) 193,75 20,00 - UN Aceito

0318 BOMBA OLEO MOTOR XCM GXT 870BR ( ANO
2018 )

1.679,00 4,00 - UN Aceito

0319 BUCHA XCM GXT 870BR ( ANO 2018 ) 115,75 50,00 - UN Aceito

0320 CHAPA XCM GXT 870BR ( ANO 2018 ) 223,25 6,00 - UN Aceito

0321 TERMINAL BRAÇO DE DIREÇÃO XCM GXT
870BR ( ANO 2018 )

366,50 4,00 - UN Aceito

0322 COROA XCM GXT 870BR ( ANO 2018 ) 582,25 2,00 - UN Aceito

0323 DENTE ECOPLAN XCM GXT 870BR ( ANO 2018
)

166,25 30,00 - UN Aceito

0324 DISCO XCM GXT 870BR ( ANO 2018 ) 292,20 10,00 - UN Aceito

0325 ENGRENAGEM XCM GXT 870BR ( ANO 2018 ) 166,25 15,00 - UN Aceito

0326 JOGO JUNTAS CABEÇOTE XCM GXT 870BR (
ANO 2018 )

1.316,50 3,00 - UN Aceito

0327 LAMINA BASE SOLDADA XCM GXT 870BR (
ANO 2018 )

1.579,00 2,00 - UN Aceito

0328 PINO SUPERIOR DA TRAÇÃO 4X4 XCM GXT
870BR ( ANO 2018 )

266,25 5,00 - UN Aceito

0329 PINO EIXO XCM GXT 870BR ( ANO 2018 ) 266,25 5,00 - UN Aceito

0330 PORTA SATELITE C/ EIXO TRAZ. XCM GXT
870BR ( ANO 2018 )

2.579,00 2,00 - UN Aceito

0331 RETENTOR XCM GXT 870BR ( ANO 2018 ) 166,50 100,00 - UN Aceito

0332 ROLAMENTO XCM GXT 870BR ( ANO 2018 ) 195,25 15,00 - UN Aceito

0333 ROLAMENTO AGULHA XCM GXT 870BR ( ANO
2018 )

166,50 15,00 - UN Aceito

0334 ROLETE XCM GXT 870BR ( ANO 2018 ) 162,50 10,00 - UN Aceito

0335 TRAVA DENTE XCM GXT 870BR ( ANO 2018 ) 16,80 30,00 - UN Aceito

0336 ENGRENAGEM PLANETARIA XCM GXT 870BR (
ANO 2018 )

678,25 5,00 - UN Aceito

0337 PINHÃO SATÉLITE DO EIXO TRASEIRO CURTO
XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )

421,25 4,00 - UN Aceito

0338 TAMPA DA LATERAL DO MOTOR DL30H ( ANO
2014 )

302,00 5,00 - UN Aceito

0339 JUNTA DA TAMPA DL30H ( ANO 2014 ) 204,50 4,00 - UN Aceito

0340 DENTES DA CONCHA DL30H ( ANO 2014 ) 317,00 30,00 - UN Aceito
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0341 JOGO DE JUNTA COMPLETO DL30H ( ANO
2014 )

697,75 3,00 - UN Aceito

0342 REPARO DA EMBREAGEM DUPLA DL30H (
ANO 2014 )

337,50 7,00 - UN Aceito

0343 BARRA DIREÇÃO CURTA DL30H ( ANO 2014 ) 1.982,25 4,00 - UN Aceito

0344 BARRA SUP. DL30H ( ANO 2014 ) 1.414,75 4,00 - UN Aceito

0345 BOMBA ALIMENTADORA. DL30H ( ANO 2014 ) 491,50 2,00 - UN Aceito

0346 CABEÇOTE DO FILTRO DL30H ( ANO 2014 ) 1.991,50 4,00 - UN Aceito

0347 CABO ACELERADOR DL30H ( ANO 2014 ) 317,50 4,00 - UN Aceito

0348 CARTER MOTOR DL30H ( ANO 2014 ) 1.740,75 3,00 - UN Aceito

0349 CORREIA DL30H ( ANO 2014 ) 314,00 6,00 - UN Aceito

0350 SOLENOIDE DL30H ( ANO 2014 ) 534,50 20,00 - UN Aceito

0351 ROLAMENTO DL30H ( ANO 2014 ) 237,00 20,00 - UN Aceito

0352 RETENTOR DL30H ( ANO 2014 ) 291,25 100,00 - UN Aceito

0353 TAMPA DA LATERAL DO MOTOR WA200 ( ANO
2010)

6.107,00 5,00 - UN Aceito

0354 JUNTA DA TAMPA WA200 ( ANO 2010) 228,16 4,00 - UN Aceito

0355 DENTES DA CONCHA WA200 ( ANO 2010) 436,29 30,00 - UN Aceito

0356 JOGO DE JUNTA COMPLETO WA200 ( ANO
2010)

1.682,00 3,00 - UN Aceito

0357 REPARO DA EMBREAGEM DUPLA WA200 (
ANO 2010)

474,00 7,00 - UN Aceito

0358 BARRA DIREÇÃO CURTA WA200 ( ANO 2010) 442,00 4,00 - UN Aceito

0359 BARRA SUP. WA200 ( ANO 2010) 1.558,75 4,00 - UN Aceito

0360 BOMBA ALIMENTADORA. WA200 ( ANO 2010) 804,00 2,00 - UN Aceito

0361 CABEÇOTE DO FILTRO WA200 ( ANO 2010) 4.865,75 4,00 - UN Aceito

0362 CABO ACELERADOR WA200 ( ANO 2010) 330,00 4,00 - UN Aceito

0363 CARTER MOTOR WA200 ( ANO 2010) 1.955,75 3,00 - UN Aceito

0364 CORREIA WA200 ( ANO 2010) 124,40 6,00 - UN Aceito

0365 SOLENOIDE WA200 ( ANO 2010) 2.178,75 2,00 - UN Aceito

0366 ROLAMENTO WA200 ( ANO 2010) 341,73 20,00 - UN Aceito

0367 RETENTOR WA200 ( ANO 2010) 607,50 100,00 - UN Aceito

0368 JUNTA CARTER NEW HOLLAND J8JP2732 470,00 6,00 - UN Aceito

0369 JUNTA DE BORRACHA NEW HOLLAND
J8JP2732

430,00 3,00 - UN Aceito

0370 VOLANTE MOTOR NEW HOLLAND J8JP2732 5.216,50 5,00 - UN Aceito

0371 BOMBA ÓLEO NEW HOLLAND J8JP2732 2.942,25 5,00 - UN Aceito

0372 BOMBA D´AGUA NEW HOLLAND J8JP2732 863,00 6,00 - UN Aceito

0373 TANQUE COMBUSTIVEL NEW HOLLAND
J8JP2732

2.591,50 2,00 - UN Aceito

0374 KIT PISTÃO E ANEIS NEW HOLLAND J8JP2732 1.967,50 4,00 - UN Aceito

0375 EMBREAGEM MONTAD NEW HOLLAND
J8JP2732

3.162,25 5,00 - UN Aceito

0376 DISCO EMBREAGEM NEW HOLLAND J8JP2732 1.877,50 3,00 - UN Aceito

0377 ADPATOR DE VOLANTE NEW HOLLAND
J8JP2732

4.454,00 3,00 - UN Aceito

0378 EIXO PILOTO NEW HOLLAND J8JP2732 3.957,25 3,00 - UN Aceito

0379 CONJUNTO ARTICULAÇÃO NEW HOLLAND
J8JP2732

2.094,75 3,00 - UN Aceito

0380 CONJUNTO MANGA EIXO NEW HOLLAND
J8JP2732

5.142,25 3,00 - UN Aceito

0381 CONJUNTO CUBO DE RODA NEW HOLLAND
J8JP2732

5.123,25 3,00 - UN Aceito

0382 ANEL DE VEDAÇÃO NEW HOLLAND J8JP2732 77,75 4,00 - UN Aceito

0383 ROLAMENTO ROLETADO NEW HOLLAND
J8JP2732

487,25 4,00 - UN Aceito

0384 CONJUNTO SEMI-EIXO LE NEW HOLLAND
J8JP2732

2.143,50 4,00 - UN Aceito

0385 CONJUNTO SEMI-EIXO LD NEW HOLLAND
J8JP2732

2.143,50 5,00 - UN Aceito

0386 PLANETÁRIO NEW HOLLAND J8JP2732 2.143,50 6,00 - UN Aceito

0387 COROA EPICICLO NEW HOLLAND J8JP2732 3.145,00 6,00 - UN Aceito

0388 ENGRENAGEM NEW HOLLAND J8JP2732 2.365,20 4,00 - UN Aceito

0389 SUPORTE DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732 3.027,25 4,00 - UN Aceito



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 10 de 821

0390 CILINDRO DE DIREÇÃO NEW HOLLAND
J8JP2732

3.520,00 2,00 - UN Aceito

0391 CABEÇOTE MOTOR NEW HOLLAND J8JP2732 20.348,75 4,00 - UN Aceito

0392 MOTOR PARTIDA NEW HOLLAND J8JP2732 3.871,25 4,00 - UN Aceito

0393 VÁLVULA HIDRÁULICA NEW HOLLAND
J8JP2732

3.305,00 3,00 - UN Aceito

0394 CAIXA DE SATÉLITE NEW HOLLAND J8JP2732 3.640,00 3,00 - UN Aceito

0395 EIXO PRINCIPAL NEW HOLLAND J8JP2732 3.427,25 2,00 - UN Aceito

0396 BOMBA INJETORA NEW HOLLAND J8JP2732 3.973,00 4,00 - UN Aceito

0397 VÁLVULA HIDROSTÁTICA NEW HOLLAND
J8JP2732

2.341,50 4,00 - UN Aceito

0398 CONTRA EIXO NEW HOLLAND J8JP2732 1.044,00 4,00 - UN Aceito

0399 DISCO DE FREIO INTERNO NEW HOLLAND
J8JP2732

390,50 8,00 - UN Aceito

0400 DISCO DE FREIO EXTERNO NEW HOLLAND
J8JP2732

3.905,00 8,00 - UN Aceito

0401 EIXO DIANTEIRO NEW HOLLAND J8JP2732 4.431,25 5,00 - UN Aceito

0402 CONJUNTO BOMBA DIREÇÃO NEW HOLLAND
J8JP2732

2.990,00 5,00 - UN Aceito

0403 CONJUNTO REPARO MATAL NEW HOLLAND
J8JP2732

268,75 5,00 - UN Aceito

0404 TERMINAL DE AÇO LE NEW HOLLAND
J8JP2732

449,00 6,00 - UN Aceito

0405 TERMINAL DE AÇO LD NEW HOLLAND
J8JP2732

449,00 6,00 - UN Aceito

0406 ANEL ENCOSTO NEW HOLLAND J8JP2732 116,25 4,00 - UN Aceito

0407 BUCHA SUPORTE NEW HOLLAND J8JP2732 205,00 4,00 - UN Aceito

0408 BUCHA DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732 114,50 4,00 - UN Aceito

0409 PINO DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732 268,25 6,00 - UN Aceito

0410 ANEL DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732 223,75 4,00 - UN Aceito

0411 CUBO DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732 1.285,50 4,00 - UN Aceito

0412 PORCA AÇO NEW HOLLAND J8JP2732 338,75 4,00 - UN Aceito

0413 EIXO ACIONADOR NEW HOLLAND J8JP2732 1.867,25 5,00 - UN Aceito

0414 TAMPA CUBO NEW HOLLAND J8JP2732 320,00 5,00 - UN Aceito

0415 ROLAMENTO RODA NEW HOLLAND J8JP2732 670,00 8,00 - UN Aceito

0416 MANGA EIXO D. D. NEW HOLLAND J8JP2732 3.357,50 4,00 - UN Aceito

0417 MANGA EIXO D. E. NEW HOLLAND J8JP2732 3.357,50 4,00 - UN Aceito

0418 SEMI-EIXO NEW HOLLAND J8JP2732 1.967,50 6,00 - UN Aceito

0419 GARFO ARTICULAÇÃO NEW HOLLAND
J8JP2732

1.967,50 2,00 - UN Aceito

0420 GARFO AÇO NEW HOLLAND J8JP2732 2.118,75 2,00 - UN Aceito

0421 CRUZETA DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732 1.046,25 4,00 - UN Aceito

0422 CRUZETA TRANSMISSÃO NEW HOLLAND
J8JP2732

707,25 4,00 - UN Aceito

0423 BARRA DE TRAÇÃO NEW HOLLAND J8JP2732 1.367,25 2,00 - UN Aceito

0424 CAMISA DO CILINDRO NEW HOLLAND
J8JP2732

775,50 4,00 - UN Aceito

0425 JUNTA CABEÇOTE NEW HOLLAND J8JP2732 894,50 2,00 - UN Aceito

0426 BIELAS NEW HOLLAND J8JP2732 1.903,00 4,00 - UN Aceito

0427 JOGO ANÉIS NEW HOLLAND J8JP2732 1.023,75 5,00 - UN Aceito

0428 SILENCIOSO NEW HOLLAND J8JP2732 673,75 2,00 - UN Aceito

0429 ALAVANCA ACIONAMENTO NEW HOLLAND
J8JP2732

437,50 2,00 - UN Aceito

0430 ALAVANCA SELEÇÃO NEW HOLLAND J8JP2732 437,50 2,00 - UN Aceito

0431 FLANGE DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732 301,50 5,00 - UN Aceito

0432 ABRAÇADEIRA AÇO NEW HOLLAND J8JP2732 125,00 4,00 - UN Aceito

0433 PLATÔ DE EMBREAGEM NEW HOLLAND
J8JP2732

2.969,75 2,00 - UN Aceito

0434 BOMBA HIDRÁULICA NEW HOLLAND J8JP2732 3.129,75 5,00 - UN Aceito

0435 CONJUTO FILTRO DE ÓLEO NEW HOLLAND
J8JP2732

294,75 2,00 - UN Aceito

0436 PRÉ FILTRO DO AR NEW HOLLAND J8JP2732 540,00 2,00 - ADES Aceito

0437 HORIMETRO NEW HOLLAND J8JP2732 1.165,75 3,00 - UN Aceito
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0438 PAINEL DE INSTRUMENTO NEW HOLLAND
J8JP2732

316,50 3,00 - UN Aceito

0439 JUNTA CARTER AGCO- 4275428460 673,25 8,00 - UN Aceito

0440 JUNTA DE BORRACHA AGCO- 4275428460 373,25 6,00 - UN Aceito

0441 VOLANTE MOTOR AGCO- 4275428460 3.391,50 5,00 - UN Aceito

0442 BOMBA ÓLEO AGCO- 4275428460 1.954,00 5,00 - UN Aceito

0443 BOMBA D´AGUA AGCO- 4275428460 6.004,00 2,00 - UN Aceito

0444 TANQUE COMBUSTIVEL AGCO- 4275428460 2.954,00 2,00 - UN Aceito

0445 KIT PISTÃO E ANEIS AGCO- 4275428460 1.007,25 4,00 - UN Aceito

0446 EMBREAGEM MONTAD AGCO- 4275428460 3.119,75 5,00 - UN Aceito

0447 DISCO EMBREAGEM AGCO- 4275428460 1.982,50 3,00 - UN Aceito

0448 ADPATOR DE VOLANTE AGCO- 4275428460 2.631,50 3,00 - UN Aceito

0449 EIXO PILOTO AGCO- 4275428460 2.631,50 3,00 - UN Aceito

0450 CONJUNTO ARTICULAÇÃO AGCO- 4275428460 4.404,00 3,00 - UN Aceito

0451 CONJUNTO MANGA EIXO AGCO- 4275428460 4.404,00 3,00 - UN Aceito

0452 CONJUNTO CUBO DE RODA AGCO-
4275428460

4.404,00 3,00 - UN Aceito

0453 ANEL DE VEDAÇÃO AGCO- 4275428460 112,25 4,00 - UN Aceito

0454 ROLAMENTO ROLETADO AGCO- 4275428460 112,25 4,00 - UN Aceito

0455 CONJUNTO SEMI-EIXO LE AGCO- 4275428460 3.704,00 4,00 - UN Aceito

0456 CONJUNTO SEMI-EIXO LD AGCO- 4275428460 3.704,00 5,00 - UN Aceito

0457 PLANETÁRIO AGCO- 4275428460 8.691,50 6,00 - UN Aceito

0458 COROA EPICICLOAGCO- 4275428460 2.679,00 6,00 - UN Aceito

0459 ENGRENAGEM AGCO- 4275428460 2.679,00 4,00 - UN Aceito

0460 SUPORTE DE AÇO AGCO- 4275428460 3.269,75 4,00 - UN Aceito

0461 CILINDRO DE DIREÇÃO AGCO- 4275428460 2.594,75 2,00 - UN Aceito

0462 CABEÇOTE MOTOR AGCO- 4275428460 20.637,25 4,00 - UN Aceito

0463 MOTOR PARTIDA AGCO- 4275428460 3.472,00 4,00 - UN Aceito

0464 VÁLVULA HIDRÁULICA AGCO- 4275428460 1.659,00 3,00 - UN Aceito

0465 CAIXA DE SATÉLITE AGCO- 4275428460 3.691,50 3,00 - UN Aceito

0466 EIXO PRINCIPAL AGCO- 4275428460 5.467,50 2,00 - UN Aceito

0467 BOMBA INJETORA AGCO- 4275428460 8.754,00 4,00 - UN Aceito

0468 VÁLVULA HIDROSTÁTICA AGCO- 4275428460 3.404,00 4,00 - UN Aceito

0469 CONTRA EIXO AGCO- 4275428460 101,25 4,00 - UN Aceito

0470 DISCO DE FREIO INTERNO AGCO- 4275428460 101,25 8,00 - UN Aceito

0471 DISCO DE FREIO EXTERNO AGCO- 4275428460 301,00 8,00 - UN Aceito

0472 EIXO DIANTEIRO AGCO- 4275428460 2.594,75 5,00 - UN Aceito

0473 CONJUNTO BOMBA DIREÇÃO AGCO-
4275428460

2.953,75 5,00 - UN Aceito

0474 CONJUNTO REPARO MATAL AGCO-
4275428460

1.379,50 6,00 - UN Aceito

0475 TERMINAL DE AÇO LE AGCO- 4275428460 1.379,50 6,00 - UN Aceito

0476 TERMINAL DE AÇO LD AGCO- 4275428460 1.380,50 6,00 - UN Aceito

0477 ANEL ENCOSTO AGCO- 4275428460 123,25 10,00 - UN Aceito

0478 BUCHA SUPORTE AGCO- 4275428460 116,25 4,00 - UN Aceito

0479 BUCHA DE AÇO AGCO- 4275428460 146,00 4,00 - UN Aceito

0480 PINO DE AÇO AGCO- 4275428460 209,80 6,00 - UN Aceito

0481 ANEL DE AÇO AGCO- 4275428460 412,25 4,00 - UN Aceito

0482 CUBO DE AÇO AGCO- 4275428460 476,50 4,00 - UN Aceito

0483 PORCA AÇO AGCO- 4275428460 376,50 4,00 - UN Aceito

0484 EIXO ACIONADOR AGCO- 4275428460 1.138,25 5,00 - UN Aceito

0485 TAMPA CUBO AGCO- 4275428460 474,00 5,00 - UN Aceito

0486 ROLAMENTO RODA AGCO- 4275428460 507,25 8,00 - UN Aceito

0487 MANGA EIXO D. D. AGCO- 4275428460 1.356,75 4,00 - UN Aceito

0488 MANGA EIXO D. E. AGCO- 4275428460 1.356,75 4,00 - UN Aceito

0489 SEMI-EIXO AGCO- 4275428460 2.832,25 6,00 - UND Aceito

0490 GARFO ARTICULAÇÃO AGCO- 4275428460 2.143,75 2,00 - UN Aceito

0491 GARFO AÇO AGCO- 4275428460 1.897,25 2,00 - UND Aceito

0492 CRUZETA DE AÇO AGCO- 4275428460 1.125,75 4,00 - UN Aceito
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0493 CRUZETA TRANSMISSÃO AGCO- 4275428460 1.125,75 4,00 - UN Aceito

0494 BARRA DE TRAÇÃO AGCO- 4275428460 3.680,75 2,00 - UN Aceito

0495 CAMISA DO CILINDRO AGCO- 4275428460 1.340,75 4,00 - UN Aceito

0496 JUNTA CABEÇOTE AGCO- 4275428460 1.136,50 2,00 - UN Aceito

0497 BIELAS AGCO- 4275428460 1.468,50 4,00 - UN Aceito

0498 JOGO ANÉIS AGCO- 4275428460 1.056,50 10,00 - UN Aceito

0499 SILENCIOSO AGCO- 4275428460 1.876,25 2,00 - UN Aceito

0500 ALAVANCA ACIONAMENTO AGCO- 4275428460 1.876,25 2,00 - UN Aceito

0501 ALAVANCA SELEÇÃO AGCO- 4275428460 1.967,25 2,00 - UN Aceito

0502 FLANGE DE AÇO AGCO- 4275428460 815,00 5,00 - UN Aceito

0503 ABRAÇADEIRA AÇO AGCO- 4275428460 54,75 4,00 - UN Aceito

0504 PLATÔ DE EMBREAGEM AGCO- 4275428460 3.060,00 2,00 - UN Aceito

0505 BOMBA HIDRÁULICA AGCO- 4275428460 2.482,60 5,00 - UN Aceito

0506 CONJUTO FILTRO DE ÓLEO AGCO-
4275428460

261,00 2,00 - UN Aceito

0507 PRÉ FILTRO DO AR AGCO- 4275428460 1.032,00 2,00 - UN Aceito

0508 HORIMETRO AGCO- 4275428460 376,50 3,00 - UN Aceito

0509 PAINEL DE INSTRUMENTO AGCO- 4275428460 1.897,00 3,00 - UN Aceito

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 AUTO PARABRISA LTDA 13.493.152/0001-15

2 CONFIANÇA PNEUS EIRELI 04.839.326/0001-68

3 BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME 18.267.412/0001-58

4 K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 20.200.321/0001-47

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

29/06/2021 EDITAL DO P.E 020.2021 as.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

13/07/2021 - 11:23 Negociação aberta para o processo P.E
020/2021 - SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,62,64,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,80,81,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,100,102,103,104,105,106,107,108,109,112,114,115,117,122,123,124,125,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,138,139,140,141,142,144,145,146,148,150,153,156,157,160,161,162,163,165,166,167,169,171
do processo P.E 020/2021 - SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 11:23 Negociação aberta para o processo P.E
020/2021 - SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
32,33,36,37,38,39,40,41,46,56,57,60,61,63,65,70,75,79,82,85,86,96,97,99,101,110,111,113,116,118,119,120,121,126,137,143,147,149,151,152,154,155,158,159,164,168,170,172,180,183,184,191,192,194,196,201,202,204,206,208,221,222,223,226,230,242,246,248,249,251,252,265,268,272,277,278,281,282,283,286,287,288,290,308,314,315,317,319,320,321,323,325,329,333,336,338,346,352,358,375,398,399,400,416,435,436,438,439,440,441,443,454,458,460,477,478,480,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500
do processo P.E 020/2021 - SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 11:23 Negociação aberta para o processo P.E
020/2021 - SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
173,174,175,176,177,178,179,197,198,199,200,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,232,233,234,236,237,238,239,240,254,255,258,276,280,291,292,294,295,296,297,298,299,300,311,312,313,316,318,326,328,330,341,342,343,344,345,347,348,349,350,361,362,363,364,365,367,368,369,370,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,442,444,445,446,447,448,449,450,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,501,502,503,504,505,506,507,508,509
do processo P.E 020/2021 - SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 11:23 Negociação aberta para o processo P.E
020/2021 - SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
181,182,185,186,187,188,189,190,193,195,203,205,207,209,210,224,225,227,228,229,231,235,241,243,244,245,247,250,253,256,257,259,260,261,262,263,264,266,267,269,270,271,273,274,275,279,284,285,289,293,301,302,303,304,305,306,307,309,310,322,324,327,331,332,334,335,337,339,340,351,353,354,355,356,357,359,360,366,371,372,373,374,376,377,378,379,380,391,392,393,394,395,396,397,411,412,413,414,415,417,418,419,420,431,432,433,434,437,451,452,453,455,456,457,459,471,472,473,474,475,476,479
do processo P.E 020/2021 - SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 11:25 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 13/07/2021 às 13:25.

13/07/2021 - 11:26 Mensagem para negociação no
processo P.E 020/2021 - SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo P.E 020/2021 - SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 11:28 Mensagem para negociação no
processo P.E 020/2021 - SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo P.E 020/2021 - SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 11:29 Mensagem para negociação no
processo P.E 020/2021 - SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo P.E 020/2021 - SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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13/07/2021 - 11:59 Mensagem para negociação no
processo P.E 020/2021 - SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo P.E 020/2021 - SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 12:46 Mensagem para negociação no
processo P.E 020/2021 - SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo P.E 020/2021 - SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 TERMINAL DE DIREÇÃO
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 349,00 4,00 1.396,00

0002 PALHETA DO
LIMPADOR DE
PARABRISA FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA BOSCH BOSCH 155,00 4,00 620,00

0003 BICO INJETOR FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA BOSCH BOSCH 647,00 6,00 3.882,00

0004 JGS LONA FREIO
DIANTEIRO FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA LONAFLEX LONAFLEX 405,00 6,00 2.430,00

0005 JG LONA FREIO
TRASEIRA FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA LONAFLEX LONAFLEX 414,00 6,00 2.484,00

0006 SERVO DE
EMBREAGEM FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA KNOR KNOR 1.249,00 8,00 9.992,00

0007 BOMBA EMBREAGEM
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA KNOR KNOR 1.123,00 8,00 8.984,00

0008 BOMBA D`AGUA FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 947,00 2,00 1.894,00

0009 RODAS DE FERRO
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA SUSPENSIS SUSPENSIS 988,00 3,00 2.964,00

0010 KIT DE EMBREAGEM
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA LUK LUK 2.243,00 2,00 4.486,00

0011 ROLAMENTO
DIANTEIRO FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA FAG FAG 1.879,00 8,00 15.032,00

0012 FAROL PRINCIPAL
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA ARTEB ARTEB 599,00 8,00 4.792,00

0013 KIT DE JUNTA
SUPERIOR DO MOTOR
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA SABO SABO 895,00 2,00 1.790,00

0014 ROLAMENTO
TRASEIRO FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA FAG FAG 498,00 8,00 3.984,00

0015 CUICA FREIO
DIANTEIRO FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA MASTER MASTER 489,00 3,00 1.467,00

0016 CUICA FREIO
TRASEIRO FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA MASTER MASTER 689,00 3,00 2.067,00

0017 FEIXE MOLA
DIANTEIRO FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA TABULEIRO TABULEIRO 2.949,00 4,00 11.796,00

0018 RELÉ COMANDO DA
BOMBA DE
COMBUSTIVEL FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA DNI DNI 1.167,00 4,00 4.668,00

0019 FEIXE MOLA TRASEIRO
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 1.990,00 4,00 7.960,00
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0020 MOLA MESTRE
DIANTEIRA FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA TABULEIRO TABULEIRO 2.189,00 4,00 8.756,00

0021 MOLA MESTRE
TRASEIRA FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA TABULEIRO TABULEIRO 1.145,00 4,00 4.580,00

0022 SEMI-EIXO FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA REX REX 999,99 2,00 1.999,98

0023 CRUZETA FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 730,00 8,00 5.840,00

0024 FECHADURA DA PORTA
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA UNIVERSAL UNIVERSAL 399,00 2,00 798,00

0025 CHAVE COMUTADORA
DE LUZ COM DIMMER
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA KOSTAL KOSTAL 329,00 3,00 987,00

0026 ROLAMENTOS CENTRO
C/SUPORTE FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA REY REY 399,99 2,00 799,98

0027 CARDAM COMPLETO
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA REY REY 2.199,99 2,00 4.399,98

0028 BARRA DE DIREÇÃO
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 1.999,90 2,00 3.999,80

0029 RESERVATORIO DE
AGUA FORD CARGO
1722 - ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA GONEL GONEL 495,00 2,00 990,00

0030 RADIADOR FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA VISCONDE VISCONDE 1.799,90 4,00 7.199,60

0031 EMBREAGEM VISCOSA
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA MODEFER MODEFER 1.892,00 4,00 7.568,00

0032 COXIM TRASEIRO DA
CABINE FORD CARGO
1722 - ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA REY REY 789,00 20,00 15.780,00

0033 BUCHA DA BARRA
ESTABILIZADORA FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA REY REY 429,00 1,00 429,00

0034 VOLANTE DO MOTOR
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA LUK LUK 2.250,00 2,00 4.500,00

0035 SENSOR DE PRESSÃO
DO COLETOR FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA TEM TEM 1.079,00 3,00 3.237,00

0036 TAMPA DO TANQUE DE
COMBUSTÍVEL FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA CLICK CLICK 174,00 3,00 522,00

0037 INTERRUPTOR
TÉRMICO DO
RADIADOR FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA TEM TEM 319,00 4,00 1.276,00

0038 BARRA LATERAL FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 980,00 6,00 5.880,00

0039 TAMPA RETENTORA DO
ROLAMENTO DO EIXO
PILOTO FORD CARGO
1722 - ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA REY REY 428,00 6,00 2.568,00

0040 CABO DE COMANDO DA
FECHADURA DA PORTA
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA CABOVEL CABOVEL 196,00 4,00 784,00

0041 TRAVA DA COLUNA DE
DIREÇÃO FORD CARGO
1722 - ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA UNIVERSAL UNIVERSAL 390,00 4,00 1.560,00

0042 BIELA DO MOTOR
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA MANDO MANDO 539,00 4,00 2.156,00

0043 GARFO DO CARDAN
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 979,00 4,00 3.916,00
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0044 LUVA DE CARDAN
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 949,00 1,00 949,00

0045 PONTEIRA DESLIZANTE
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 779,00 2,00 1.558,00

0046 PONTEIRA FIXA FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 989,00 2,00 1.978,00

0047 BLOCO DE MOTOR
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA AUTO LINEA AUTO LINEA 16.780,00 2,00 33.560,00

0048 LUVA DESLIZANTE
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 846,00 3,00 2.538,00

0049 MANCAL CENTRAL
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 579,00 5,00 2.895,00

0050 SUBCONJUNTO DO
MANCAL CENTRAL
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 639,00 4,00 2.556,00

0051 COMUTADOR
ELÉTRICO DE IGNIÇÃO
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA KOSTAL KOSTAL 431,00 5,00 2.155,00

0052 JUNTA DO CABEÇOTE
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA SABO SABO 739,00 5,00 3.695,00

0053 TERMINAL DO CARDAM
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 415,00 5,00 2.075,00

0054 BRONZE DA BIELA
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA METAL LEVE METAL LEVE 498,00 5,00 2.490,00

0055 BRONZINA DA BIELA
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA METAL LEVE METAL LEVE 503,00 5,00 2.515,00

0056 VALVULA DE
ADMISSÃO FORD
CARGO 1722 - ANO
2009.

AUTO PARABRISA LTDA METAL LEVE METAL LEVE 739,00 6,00 4.434,00

0057 ANÉIS DO PISTÃO
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA METAL LEVE METAL LEVE 495,00 6,00 2.970,00

0058 CAMISA DO CILINDRO
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA METAL LEVE METAL LEVE 679,00 10,00 6.790,00

0059 VALVULA DE ESCAPE
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA METAL LEVE METAL LEVE 510,00 12,00 6.120,00

0060 GUIA DE VALVULA STD.
FORD CARGO 1722 -
ANO 2009.

AUTO PARABRISA LTDA METAL LEVE METAL LEVE 369,00 12,00 4.428,00

0061 MAQUINA DE VIDRO
MANUAL IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA UNIVERSAL UNIVERSAL 310,00 4,00 1.240,00

0062 TERMINAL DE DIREÇÃO
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 297,00 4,00 1.188,00

0063 PALHETA DO
LIMPADOR DE PARA-
BRISA CONVENCIONAL
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA BOSH BOSH 105,00 4,00 420,00

0064 BICO INJETOR IVECO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA BOSH BOSH 1.030,00 6,00 6.180,00

0065 JGS LONA FREIO
DIANTEIRO IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA LONAFLEX LONAFLEX 478,00 6,00 2.868,00

0066 JG LONA FREIO
TRASEIRA IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA LONAFLEX LONAFLEX 479,00 6,00 2.874,00

0067 SERVO DE
EMBREAGEM IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA KNOR KNOR 1.076,00 8,00 8.608,00

0068 BOMBA EMBREAGEM
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA KNOR KNOR 840,00 8,00 6.720,00
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0069 BOMBA D`AGUA IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 679,00 2,00 1.358,00

0070 RODAS DE FERRO
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

0,00 3,00 0,00

0071 KIT DE EMBREAGEM
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA LUK LUK 2.890,00 2,00 5.780,00

0072 ROLAMENTO
DIANTEIRO IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA FAG FAG 446,00 8,00 3.568,00

0073 FAROL PRINCIPAL
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA ARTEB ARTEB 688,00 8,00 5.504,00

0074 KIT DE JUNTA
SUPERIOR PARA
MOTOR IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA SABO SABO 1.029,00 2,00 2.058,00

0075 ROLAMENTO
TRASEIRO IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA FAG FAG 375,00 8,00 3.000,00

0076 CUICA FREIO
DIANTEIRO IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA MASTER MASTER 880,00 3,00 2.640,00

0077 CUICA FREIO
TRASEIRO IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA MASTER MASTER 899,99 3,00 2.699,97

0078 FEIXE MOLA
DIANTEIRO IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA TABULEIRO TABULEIRO 3.329,00 4,00 13.316,00

0079 RELÉ COMANDO DE
BOMBA DE
COMBUSTIVEL IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA DNI DNI 215,00 4,00 860,00

0080 FEIXE MOLA TRASEIRO
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA TABULEIRO TABULEIRO 2.999,99 4,00 11.999,96

0081 MOLA MESTRE
DIANTEIRA IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA TABULEIRO TABULEIRO 685,00 4,00 2.740,00

0082 MOLA MESTRE
TRASEIRA IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA TABULEIRO TABULEIRO 689,00 4,00 2.756,00

0083 SEMI-EIXO IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA REX REX 998,00 2,00 1.996,00

0084 CRUZETA IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 369,90 8,00 2.959,20

0085 FECHADURA DA PORTA
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA UNIVERSAL UNIVERSAL 344,00 2,00 688,00

0086 ROLAMENTOS CENTRO
C/SUPORTE IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA REY REY 489,00 3,00 1.467,00

0087 CARDAM COMPLETO
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA REY REY 2.525,00 2,00 5.050,00

0088 BARRA DE DIREÇÃO
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 1.539,00 4,00 6.156,00

0089 RESERVATORIO DE
AGUA IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA GONEL GONEL 579,00 2,00 1.158,00

0090 RADIADOR IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA VISCONDE VISCONDE 1.415,00 2,00 2.830,00

0091 EMBREAGEM VISCOSA
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA MODEFER MODEFER 1.464,00 4,00 5.856,00

0092 COXIM TRASEIRO DA
CABINE IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA REY REY 567,00 4,00 2.268,00



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 17 de 821

0093 BUCHA DA BARRA
ESTABILIZADORA
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA REY REY 279,00 20,00 5.580,00

0094 VOLANTE DO MOTOR
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA LUK LUK 3.759,00 1,00 3.759,00

0095 SENSOR DE PRESSÃO
DO COLETOR IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA TEM TEM 975,00 2,00 1.950,00

0096 TAMPA DO TAMQUE DO
COMBUSTIVEL IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA CLICK CLICK 245,00 3,00 735,00

0097 INTERRUPTOR
TERMICO DO
RADIADOR IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA TEM TEM 322,00 3,00 966,00

0098 BARRA LATERAL IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 805,00 4,00 3.220,00

0099 TAMPA RETENTORA DO
ROLAMENTO DE EIXO
PILOTO IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA REY REY 409,00 6,00 2.454,00

0100 BIELA DO MOTOR
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA MANDO MANDO 478,00 6,00 2.868,00

0101 GARFO DO CARDAM
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 568,00 4,00 2.272,00

0102 LUVA DO CARDAM
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 498,00 4,00 1.992,00

0103 PONTEIRA DELIZANTE
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 779,00 4,00 3.116,00

0104 PONTEITA FIXA IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 649,90 4,00 2.599,60

0105 BLOCO DO MOTOR
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA AUTO LINEA AUTO LINEA 9.743,00 1,00 9.743,00

0106 LUVA DESLIZANTE
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 729,00 2,00 1.458,00

0107 MANCAL CENTRAL
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 2.979,00 2,00 5.958,00

0108 SUBCONJUNTO DO
MANCAL CENTRAL
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 549,00 2,00 1.098,00

0109 COMUTADOR
ELÉTRICO DE IGNIÇÃO
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA KOSTAL KOSTAL 939,00 3,00 2.817,00

0110 JUNTA DO CABEÇOTE
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA SABO SABO 439,00 5,00 2.195,00

0111 TERMINAL DO CARDAM
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 479,00 4,00 1.916,00

0112 BRONZE DA BIELA
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA METAL LEVE METAL LEVE 535,00 5,00 2.675,00

0113 BRONZINA DA BIELA
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA METAL LEVE METAL LEVE 589,00 5,00 2.945,00

0114 VALVULA DE
ADMISSÃO IVECO
TECTOR 170E128 ANO
2017.

AUTO PARABRISA LTDA METAL LEVE METAL LEVE 517,00 5,00 2.585,00

0115 ANÉIS DO PISTÃO
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017

AUTO PARABRISA LTDA METAL LEVE METAL LEVE 329,00 5,00 1.645,00

0116 CAMISA DO CILINDRO
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA METAL LEVE METAL LEVE 599,00 5,00 2.995,00

0117 VALVULA DE ESCAPE
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA METAL LEVE METAL LEVE 339,00 6,00 2.034,00
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0118 GUIA DE VALVULA STD.
IVECO TECTOR
170E128 ANO 2017.

AUTO PARABRISA LTDA METAL LEVE METAL LEVE 229,00 6,00 1.374,00

0119 MÁQUINA DE VIDRO
MANUAL VW13.190 -
ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA UNIVERSAL UNIVERSAL 309,00 12,00 3.708,00

0120 TERMINAL DE DIREÇÃO
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 279,00 10,00 2.790,00

0121 PALHETAS DO
LIMPADOR DE PARA-
BRISAS
CONVENCIONAL - 24" -
PAR VW13.190 -ANO
2012 .

AUTO PARABRISA LTDA BOSH BOSH 113,00 12,00 1.356,00

0122 BICO INJETOR
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA BOSH BOSH 1.258,00 12,00 15.096,00

0123 JGS LONA FREIO
DIANTEIRO VW13.190 -
ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA LONAFLEX LONAFLEX 476,00 16,00 7.616,00

0124 JG LONA FREIO
TRASEIRA VW13.190 -
ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA LONAFLEX LONAFLEX 439,00 16,00 7.024,00

0125 SERVO DE
EMBREAGEM VW13.190
-ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA KNOR KNOR 1.159,00 8,00 9.272,00

0126 BOMBA EMBREAGEM
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA KNOR KNOR 968,00 8,00 7.744,00

0127 BOMBA D`AGUA
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 810,00 7,00 5.670,00

0128 RODAS DE FERRO
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA SUSPENSIS SUSPENSIS 1.135,00 9,00 10.215,00

0129 KIT DE EMBREAGEM
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA LUK LUK 3.941,00 6,00 23.646,00

0130 ROLAMENTO
DIANTEIRO VW13.190 -
ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA FAG FAG 468,00 16,00 7.488,00

0131 FAROL PRINCIPAL
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA ARTEB ARTEB 695,00 8,00 5.560,00

0132 KIT DE JUNTA
SUPERIOR DO MOTOR
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA SABO SABO 1.799,00 6,00 10.794,00

0133 ROLAMENTO
TRASEIRO VW13.190 -
ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA FAG FAG 439,00 16,00 7.024,00

0134 CUICA FREIO
DIANTEIRO VW13.190 -
ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA MASTER MASTER 465,00 10,00 4.650,00

0135 CUICA FREIO
TRASEIRO VW13.190 -
ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA MASTER MASTER 489,00 10,00 4.890,00

0136 FEIXE MOLA
DIANTEIRO VW13.190 -
ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA TABULEIRO TABULEIRO 3.599,00 10,00 35.990,00

0137 RELÉ COMANDO DA
BOMBA DE
COMBUSTÍVEL VW
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA DNI DNI 289,00 15,00 4.335,00

0138 FEIXE MOLA TRASEIRO
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA TABULEIRO TABULEIRO 3.815,00 10,00 38.150,00

0139 MOLA MESTRE
DIANTEIRA VW13.190 -
ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA TABULEIRO TABULEIRO 819,00 15,00 12.285,00

0140 MOLA MESTRE
TRASEIRA VW13.190 -
ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA TABULEIRO TABULEIRO 880,00 15,00 13.200,00

0141 SEMI-EIXO VW13.190 -
ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA REX REX 1.245,00 8,00 9.960,00

0142 CRUZETA VW13.190 -
ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 409,00 16,00 6.544,00

0143 FECHADURA DA PORTA
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA UNIVERSAL UNIVERSAL 342,00 10,00 3.420,00

0144 CHAVE COMUTADORA
DE LUZ COM DIMMER
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA KOSTAL KOSTAL 409,00 8,00 3.272,00

0145 ROLAMENTOS CENTRO
C/SUPORTE VW13.190 -
ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA REY REY 452,00 16,00 7.232,00

0146 CARDAM COMPLETO
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA REY REY 3.699,99 6,00 22.199,94
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0147 BARRA DE DIREÇÃO
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 879,00 10,00 8.790,00

0148 RESERVATORIO DE
AGUA VW13.190 -ANO
2012 .

AUTO PARABRISA LTDA GONEL GONEL 505,00 6,00 3.030,00

0149 RADIADOR VW13.190 -
ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA VISCONDE VISCONDE 2.580,00 6,00 15.480,00

0150 EMBREAGEM VISCOSA
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA MODEFER MODEFER 1.559,00 5,00 7.795,00

0151 COXIM TRASEIRO DA
CABINE VW13.190 -ANO
2012 .

AUTO PARABRISA LTDA REY REY 341,00 20,00 6.820,00

0152 BUCHA DA BARRA
ESTABILIZADORA
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA REY REY 136,00 40,00 5.440,00

0153 VOLANTE DO MOTOR
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA LUK LUK 2.805,00 4,00 11.220,00

0154 SENSOR DE PRESSÃO
DO COLETOR VW13.190
-ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA BOSH BOSH 314,00 6,00 1.884,00

0155 TAMPA DO TANQUE DE
COMBUSTÍVEL
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA CLICK CLICK 208,00 10,00 2.080,00

0156 INTERRUPTOR
TÉRMICO DO
RADIADOR VW13.190 -
ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA TEM TEM 435,00 5,00 2.175,00

0157 BARRA LATERAL
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 705,00 8,00 5.640,00

0158 TAMPA RETENTORA DO
ROLAMENTO DO EIXO
PILOTO VW13.190 -ANO
2012 .

AUTO PARABRISA LTDA REY REY 328,00 10,00 3.280,00

0159 CABO DE COMANDO DA
FECHADURA DA PORTA
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA CABOVEL CABOVEL 115,00 5,00 575,00

0160 TRAVA DA COLUNA DE
DIREÇÃO VW13.190 -
ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA UNIVERSAL UNIVERSAL 489,00 4,00 1.956,00

0161 BIELA DO MOTOR
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA MANDO MANDO 527,00 16,00 8.432,00

0162 GARFO DO CARDAN
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 925,00 10,00 9.250,00

0163 LUVA DE CARDAN
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 732,00 10,00 7.320,00

0164 PONTEIRA DESLIZANTE
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 749,00 10,00 7.490,00

0165 PONTEIRA FIXA
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 768,00 10,00 7.680,00

0166 BLOCO DE MOTOR
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA AUTO LINEA AUTO LINEA 5.950,00 2,00 11.900,00

0167 LUVA DESLIZANTE
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 899,99 10,00 8.999,90

0168 MANCAL CENTRAL
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 859,00 10,00 8.590,00

0169 SUBCONJUNTO DO
MANCAL CENTRAL
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 689,00 10,00 6.890,00

0170 COMUTADOR
ELÉTRICO DE IGNIÇÃO
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA KOSTAL KOSTAL 344,00 10,00 3.440,00

0171 JUNTA DO CABEÇOTE
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA SABO SABO 598,00 8,00 4.784,00

0172 TERMINAL DO CARDAM
VW13.190 -ANO 2012 .

AUTO PARABRISA LTDA NAKATA NAKATA 489,00 10,00 4.890,00

0173 BRONZE DA BIELA
VW13.190 -ANO 2012 .

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

METAL LEVE METAL LEVE 325,00 5,00 1.625,00

0174 BRONZINA DA BIELA
VW13.190 -ANO 2012 .

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

METAL LEVE METAL LEVE 382,00 5,00 1.910,00

0175 VALVULA DE
ADMISSÃO VW13.190 -
ANO 2012 .

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

METAL LEVE METAL LEVE 511,00 5,00 2.555,00

0176 ANÉIS DO PISTÃO
VW13.190 -ANO 2012 .

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

METAL LEVE METAL LEVE 490,00 10,00 4.900,00

0177 CAMISA DO CILINDRO
VW13.190 -ANO 2012 .

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

METAL LEVE METAL LEVE 652,00 10,00 6.520,00

0178 VALVULA DE ESCAPE
VW13.190 -ANO 2012 .

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

METAL LEVE METAL LEVE 352,00 12,00 4.224,00
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0179 GUIA DE VALVULA STD.
VW13.190 -ANO 2012 .

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

METAL LEVE METAL LEVE 278,00 12,00 3.336,00

0180 JOGO CALÇO
ARTICULAÇÃO 120H -
ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

TBC TBC 185,00 6,00 1.110,00

0181 JOGO DE CALÇO DA
LAMINA (METAL) 120H -
ANO 2012

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

JOGO TBC 480,00 10,00 4.800,00

0182 BARRA DIREÇÃO
CURTA 120H - ANO
2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA TBC 600,00 20,00 12.000,00

0183 CORREIA DO
ALTERNADOR 120H -
ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

8pk GATES 385,00 5,00 1.925,00

0184 JG EMBUCHAMENTO
120H - ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA tbc 1.100,00 10,00 11.000,00

0185 VALVULA SOLENOID
120H - ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

blindado TBC 1.100,00 10,00 11.000,00

0186 JOGO DE JUNTA
COMPLETO 120H - ANO
2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

JOGO SABÓ 14.500,00 2,00 29.000,00

0187 REPARO DA
EMBREAGEM DUPLA
120H - ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

JOGO APC 980,00 5,00 4.900,00

0188 BARRA DIREÇÃO
CURTA 120H - ANO
2012..

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

blindado TBC 1.600,00 6,00 9.600,00

0189 BARRA SUP. 120H -
ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

aço forjado TBC 990,00 4,00 3.960,00

0190 BOMBA
ALIMENTADORA. 120H -
ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

blindado MIRADOR 999,00 1,00 999,00

0191 CABEÇOTE 120H - ANO
2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

aço TBC 2.150,00 1,00 2.150,00

0192 CABO ACELERADOR
120H - ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

blindado TBC 420,00 2,00 840,00

0193 CARTER MOTOR 120H -
ANO 2012

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

aço TBC 1.240,00 2,00 2.480,00

0194 CORREIA 120H - ANO
2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

8pk gates 150,00 4,00 600,00

0195 CORRENTE 120H - ANO
2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

aço DAIDO 2.190,00 3,00 6.570,00

0196 LAMINA CURVA 120H -
ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO FORJADO TBC 1.150,00 17,00 19.550,00

0197 SOLENOIDE 120H - ANO
2012.

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

TEM TEM 1.410,00 5,00 7.050,00

0198 ROLAMENTO DO
TENSOR 120H - ANO
2012.

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

DAYCO DAYCO 403,00 4,00 1.612,00

0199 ROLAMENTO DE CONE
2N2139 120H - ANO
2012.

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

FAG FAG 403,00 4,00 1.612,00

0200 ROLAMENTO 7807 120H
- ANO 2012.

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

FAG FAG 590,00 4,00 2.360,00

0201 RETENTOR 120H - ANO
2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

blindado SABÓ 448,00 40,00 17.920,00

0202 PORCA DE AJUSTE
120H - ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

aço FEY 205,00 100,00 20.500,00

0203 GRAXETA PISTÃO 120H
- ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

blindado TBC 198,00 4,00 792,00

0204 CORREIA MOTOR 120H
- ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

8pk GATES 154,00 4,00 616,00

0205 PARAFUSO 1/2
POLEGADA X 2.1/2
POLEGADAS 120H -
ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO FORJADO FEY 19,98 10,00 199,80
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0206 POLIA 120H - ANO 2012. BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

aço forjado BIZA 596,00 3,00 1.788,00

0207 VALVULA SELENÓIDE
120H - ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

blindado TBC 1.612,00 1,00 1.612,00

0208 PINO ARTICULAÇÃO
CENTRAL 120H - ANO
2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO FORJADO TBC 495,00 4,00 1.980,00

0209 VALVULA
TERMOSTÁTICA 120H -
ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

blindado TBC 390,00 2,00 780,00

0210 LUVA BRONZE 120H -
ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BRONZE TBC 196,50 8,00 1.572,00

0211 BOMBA OLEO 120H -
ANO 2012.

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SHADEC SHADEC 1.189,00 2,00 2.378,00

0212 BOMBA COMBUSTIVEL
120H - ANO 2012.

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

WEBER WEBER 1.500,00 2,00 3.000,00

0213 UNHA ESCARIFICADOR
120H - ANO 2012.

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

METISA METISA 99,00 15,00 1.485,00

0214 BOMBA AGUA 120H -
ANO 2012.

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

NAKATA NAKATA 1.708,00 3,00 5.124,00

0215 JUNTA CARTER 120H -
ANO 2012.

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SABO SABO 196,00 4,00 784,00

0216 PINHÃO GIRO 120H -
ANO 2012.

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

ASUS ASUS 3.200,00 2,00 6.400,00

0217 ANEL INJETOR 120H -
ANO 2012.

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SABO SABO 154,00 4,00 616,00

0218 CONE ROLAMENTO
DIANTEIRO 120H - ANO
2012.

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

FAG FAG 310,00 5,00 1.550,00

0219 CAPA ROLAMENTO
DIANTEIRO 120H - ANO
2012.

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

FAG FAG 298,00 5,00 1.490,00

0220 RESPIRO DO MOTOR
120H - ANO 2012.

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

JAMAICA JAMAICA 186,00 4,00 744,00

0221 BOMBA
ALIMENTADORA 120H -
ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

blindado URBA 895,00 2,00 1.790,00

0222 PORCA DE LÂMINA
120H - ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO FORJADO FEY 8,00 476,00 3.808,00

0223 PARAFUSO DA LÂMINA
120H - ANO 2012

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

aço FEY 14,99 476,00 7.135,24

0224 EIXO DA RODA 120H -
ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO FORJADO ITR ITALY 3.150,00 6,00 18.900,00

0225 RETENTOR
ARTICULAÇÃO 120H -
ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

blindado sabó 61,99 10,00 619,90

0226 BUCHA ARTICULAÇÃO
CENTRAL 120H - ANO
2012

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO FORJADO BIZA 395,00 10,00 3.950,00

0227 REPARO
CIL.ELEVAÇÃO LAMINA
120H - ANO 2012.

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

JOGO APC 480,00 12,00 5.760,00

0228 JOGO CALÇO
ARTICULAÇÃO RG140B
( ANO 2014 ).

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

JOGO APC 189,00 8,00 1.512,00

0229 JOGO DE CALÇO DA
LAMINA (METAL)
RG140B ( ANO 2014 ).

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO FORJADO APC 1.110,00 10,00 11.100,00

0230 BARRA DIREÇÃO
CURTA RG140B ( ANO
2014 ).

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO FORJADO TBC 349,00 20,00 6.980,00

0231 CORREIA DO
ALTERNADOR RG140B (
ANO 2014 ).

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

8pk GATES 108,00 5,00 540,00

0232 JG EMBUCHAMENTO
RG140B ( ANO 2014 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

BUTUEM BUTUEM 1.338,00 10,00 13.380,00

0233 VALVULA SOLENOID
RG140B ( ANO 2014 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

TEM TEM 1.335,00 10,00 13.350,00

0234 JOGO DE JUNTA
COMPLETO RG140B (
ANO 2014 ).

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SABO SABO 1.335,00 2,00 2.670,00

0235 REPARO DA
EMBREAGEM DUPLA
RG140B ( ANO 2014 ).

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

kit APC 685,00 5,00 3.425,00
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0236 BARRA DIREÇÃO
CURTA RG140B ( ANO
2014).

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

NAKATA NAKATA 1.370,00 6,00 8.220,00

0237 BARRA SUP. RG140B (
ANO 2014 ).

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

NAKATA NAKATA 1.380,00 4,00 5.520,00

0238 BOMBA
ALIMENTADORA.
RG140B ( ANO 2014 ).

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

BOSCH BOSCH 277,00 2,00 554,00

0239 CABEÇOTE RG140B (
ANO 2014 ).

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

MANDO MANDO 8.900,00 2,00 17.800,00

0240 CABO ACELERADOR
RG140B ( ANO 2014 ).

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

CABOVEL CABOVEL 188,00 2,00 376,00

0241 CARTER MOTOR
RG140B ( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

blindado TBC 1.740,00 2,00 3.480,00

0242 CORREIA RG140B (
ANO 2014 ).

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

8pk GATES 85,00 8,00 680,00

0243 CORRENTE RG140B (
ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO FORJADO DAIDO 2.150,00 3,00 6.450,00

0244 LAMINA CURVA RG140B
( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO FORJADO TBC 890,00 17,00 15.130,00

0245 SOLENOIDE RG140B (
ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA TBC 610,00 2,00 1.220,00

0246 ROLAMENTO DO
TENSOR RG140B ( ANO
2014 ).

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

ESFERAS TIMKEN 390,00 4,00 1.560,00

0247 ROLAMENTO DE CONE
2N2139 RG140B ( ANO
2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

ESFERAS TIMKEN 149,00 6,00 894,00

0248 ROLAMENTO 7807
RG140B ( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

ESFERAS TIMKEN 235,00 4,00 940,00

0249 RETENTOR RG140B (
ANO 2014 ).

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA SABÓ 175,00 40,00 7.000,00

0250 PORCA DE AJUSTE
RG140B ( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO FEY 139,00 100,00 13.900,00

0251 GRAXETA PISTÃO
RG140B ( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

KIT SABÓ 105,00 4,00 420,00

0252 CORREIA MOTOR
RG140B ( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

8PK GATES 65,00 4,00 260,00

0253 PARAFUSO 1/2
POLEGADA X 2.1/2
POLEGADAS RG140B (
ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO FEY 2,50 10,00 25,00

0254 POLIA RG140B ( ANO
2014 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

DAYCO DAYCO 269,32 4,00 1.077,28

0255 VALVULA SELENÓIDE
RG140B ( ANO 2014 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

TEM TEM 1.000,00 2,00 2.000,00

0256 PINO ARTICULAÇÃO
CENTRAL RG140B (
ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA TBC 842,00 4,00 3.368,00

0257 VALVULA
TERMOSTÁTICA
RG140B ( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA TBC 110,00 2,00 220,00

0258 LUVA BRONZE RG140B
( ANO 2014 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

ASUS ASUS 220,00 8,00 1.760,00

0259 BOMBA OLEO RG140B (
ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA MEDAL 840,00 2,00 1.680,00

0260 BOMBA COMBUSTIVEL
RG140B ( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA MIRADOR 302,00 2,00 604,00

0261 UNHA ESCARIFICADOR
RG140B ( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA TBC 58,00 15,00 870,00

0262 BOMBA AGUA RG140B (
ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA URBA 285,00 3,00 855,00

0263 JUNTA CARTER
RG140B ( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

KIT SABÓ 95,00 4,00 380,00
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0264 PINHÃO GIRO RG140B (
ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO ITR ITALY 1.100,00 2,00 2.200,00

0265 ANEL INJETOR RG140B
( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BOR NITRILICO 55,00 4,00 220,00

0266 CONE ROLAMENTO
DIANTEIRO RG140B (
ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

ESFERAS TIMKEN 199,00 5,00 995,00

0267 CAPA ROLAMENTO
DIANTEIRO RG140B (
ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

ESFERAS TIMKEN 160,00 5,00 800,00

0268 RESPIRO DO MOTOR
RG140B ( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA TBC 100,00 4,00 400,00

0269 BOMBA
ALIMENTADORA
RG140B ( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA MIRADOR 285,00 2,00 570,00

0270 PORCA DE LÂMINA
RG140B ( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO FEY 3,50 476,00 1.666,00

0271 EIXO DA RODA RG140B
( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO ITR ITALY 4.200,00 6,00 25.200,00

0272 PARAFUSO DA LÂMINA
RG140B ( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO FEY 4,00 476,00 1.904,00

0273 RETENTOR
ARTICULAÇÃO RG140B
( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA SABÓ 48,50 200,00 9.700,00

0274 BUCHA ARTICULAÇÃO
CENTRAL RG140B (
ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO BIZA 41,00 40,00 1.640,00

0275 ANEL ENCOSTO CASE (
ANO 2012 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BOR TBC 110,00 20,00 2.200,00

0276 BOMBA OLEO MOTOR
CASE ( ANO 2012 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SHADEC SHADEC 1.226,00 4,00 4.904,00

0277 BUCHA CASE ( ANO
2012 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO BIZA 49,00 50,00 2.450,00

0278 CHAPA CASE ( ANO
2012 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 185,00 6,00 1.110,00

0279 TERMINAL BRAÇO DE
DIREÇÃO CASE ( ANO
2012 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO NAKATA 249,00 4,00 996,00

0280 COROA CASE ( ANO
2012 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

METISA METISA 429,00 2,00 858,00

0281 DENTE ECOPLAN CASE
( ANO 2012 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 195,00 30,00 5.850,00

0282 DISCO CASE ( ANO
2012 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 250,00 10,00 2.500,00

0283 ENGRENAGEM CASE (
ANO 2012 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO ITR ITALY 175,00 15,00 2.625,00

0284 JOGO JUNTAS
CABEÇOTE CASE ( ANO
2012 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

KIT SABÓ 950,00 3,00 2.850,00

0285 LAMINA BASE
SOLDADA CASE ( ANO
2012 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 1.500,00 2,00 3.000,00

0286 PINO SUPERIOR DA
TRAÇÃO 4X4 CASE (
ANO 2012 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 245,00 5,00 1.225,00

0287 PINO EIXO CASE ( ANO
2012 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

KIT TBC 215,00 5,00 1.075,00

0288 PORTA SATELITE C/
EIXO TRAZ. CASE ( ANO
2012 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA TBC 2.300,00 2,00 4.600,00

0289 RETENTOR CASE ( ANO
2012 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA SABÓ 150,00 100,00 15.000,00

0290 ROLAMENTO CASE (
ANO 2012 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

ESFERAS SABÓ 75,00 15,00 1.125,00

0291 ROLAMENTO AGULHA
CASE ( ANO 2012 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

INA INA 125,00 15,00 1.875,00
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0292 ROLETE CASE ( ANO
2012 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

INA INA 120,00 10,00 1.200,00

0293 TRAVA DENTE CASE (
ANO 2012 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 5,00 30,00 150,00

0294 ENGRENAGEM
PLANETARIA CASE (
ANO 2012 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 380,00 5,00 1.900,00

0295 PINHÃO SATÉLITE DO
EIXO TRASEIRO CURTO
CASE ( ANO 2012 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 250,00 4,00 1.000,00

0296 ANEL ENCOSTO 310K (
ANO 2010 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 115,00 20,00 2.300,00

0297 BOMBA OLEO MOTOR
310K ( ANO 2010 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SHADEC SHADEC 1.000,00 4,00 4.000,00

0298 BUCHA 310K ( ANO 2010
)

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

ASUS ASUS 122,00 50,00 6.100,00

0299 CHAPA 310K ( ANO 2010
)

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

ASUS ASUS 201,00 6,00 1.206,00

0300 TERMINAL BRAÇO DE
DIREÇÃO 310K ( ANO
2010 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

NAKATA NAKATA 340,00 4,00 1.360,00

0301 COROA 310K ( ANO
2010 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO ITR ITALY 2.950,00 2,00 5.900,00

0302 DENTE ECOPLAN 310K (
ANO 2010 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 395,00 30,00 11.850,00

0303 DISCO 310K ( ANO 2010
)

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO UNITEC 177,00 10,00 1.770,00

0304 ENGRENAGEM 310K (
ANO 2010 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO ITR ITALY 420,00 15,00 6.300,00

0305 JOGO JUNTAS
CABEÇOTE 310K ( ANO
2010 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

KIT SABÓ 595,00 3,00 1.785,00

0306 LAMINA BASE
SOLDADA 310K ( ANO
2010 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 2.750,00 2,00 5.500,00

0307 PINO SUPERIOR DA
TRAÇÃO 4X4 310K (
ANO 2010 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA TBC 50,00 5,00 250,00

0308 PINO EIXO 310K ( ANO
2010 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 50,00 5,00 250,00

0309 PORTA SATELITE C/
EIXO TRAZ. 310K ( ANO
2010 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 110,00 2,00 220,00

0310 RETENTOR 310K ( ANO
2010 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA SABÓ 285,00 100,00 28.500,00

0311 ROLAMENTO 310K (
ANO 2010 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

FAG FAG 432,00 15,00 6.480,00

0312 ROLAMENTO AGULHA
310K ( ANO 2010 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

INA INA 142,00 15,00 2.130,00

0313 ROLETE 310K ( ANO
2010 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

INA INA 29,22 10,00 292,20

0314 TRAVA DENTE 310K (
ANO 2010 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 95,00 30,00 2.850,00

0315 ENGRENAGEM
PLANETARIA 310K (
ANO 2010 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 228,20 5,00 1.141,00

0316 PINHÃO SATÉLITE DO
EIXO TRASEIRO CURTO
310K ( ANO 2010 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 1.317,00 4,00 5.268,00

0317 ANEL ENCOSTO XCM
GXT 870 BR (ANO 2018)

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BOR NITRILICO 120,00 20,00 2.400,00

0318 BOMBA OLEO MOTOR
XCM GXT 870BR ( ANO
2018 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SHADEC SHADEC 1.178,00 4,00 4.712,00

0319 BUCHA XCM GXT 870BR
( ANO 2018 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

ASUS ASUS 82,00 50,00 4.100,00

0320 CHAPA XCM GXT 870BR
( ANO 2018 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

ASUS ASUS 156,00 6,00 936,00

0321 TERMINAL BRAÇO DE
DIREÇÃO XCM GXT
870BR ( ANO 2018 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO NAKATA 210,00 4,00 840,00
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0322 COROA XCM GXT
870BR ( ANO 2018 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO ITR ITALY 490,00 2,00 980,00

0323 DENTE ECOPLAN XCM
GXT 870BR ( ANO 2018 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 85,00 30,00 2.550,00

0324 DISCO XCM GXT 870BR
( ANO 2018 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO UNITEC 200,00 10,00 2.000,00

0325 ENGRENAGEM XCM
GXT 870BR ( ANO 2018 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO ITR ITALY 110,00 15,00 1.650,00

0326 JOGO JUNTAS
CABEÇOTE XCM GXT
870BR ( ANO 2018 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SABO SABO 922,00 3,00 2.766,00

0327 LAMINA BASE
SOLDADA XCM GXT
870BR ( ANO 2018 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 1.490,00 2,00 2.980,00

0328 PINO SUPERIOR DA
TRAÇÃO 4X4 XCM GXT
870BR ( ANO 2018 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

ASUS ASUS 186,00 5,00 930,00

0329 PINO EIXO XCM GXT
870BR ( ANO 2018 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 230,00 5,00 1.150,00

0330 PORTA SATELITE C/
EIXO TRAZ. XCM GXT
870BR ( ANO 2018 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 1.810,00 2,00 3.620,00

0331 RETENTOR XCM GXT
870BR ( ANO 2018 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA SABÓ 145,00 100,00 14.500,00

0332 ROLAMENTO XCM GXT
870BR ( ANO 2018 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

ESFERAS TIMKEN 85,00 15,00 1.275,00

0333 ROLAMENTO AGULHA
XCM GXT 870BR ( ANO
2018 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

ESFERAS TIMKEN 115,00 15,00 1.725,00

0334 ROLETE XCM GXT
870BR ( ANO 2018 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 132,00 10,00 1.320,00

0335 TRAVA DENTE XCM
GXT 870BR ( ANO 2018 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 7,00 30,00 210,00

0336 ENGRENAGEM
PLANETARIA XCM GXT
870BR ( ANO 2018 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO ITR ITALY 500,00 5,00 2.500,00

0337 PINHÃO SATÉLITE DO
EIXO TRASEIRO CURTO
XCM GXT 870BR ( ANO
2018 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO ITR ITALY 380,00 4,00 1.520,00

0338 TAMPA DA LATERAL DO
MOTOR DL30H ( ANO
2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA TBC 185,00 5,00 925,00

0339 JUNTA DA TAMPA
DL30H ( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

KIT SABÓ 140,00 4,00 560,00

0340 DENTES DA CONCHA
DL30H ( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 175,00 30,00 5.250,00

0341 JOGO DE JUNTA
COMPLETO DL30H (
ANO 2014 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SABO SABO 490,00 3,00 1.470,00

0342 REPARO DA
EMBREAGEM DUPLA
DL30H ( ANO 2014 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

LUK LUK 235,00 7,00 1.645,00

0343 BARRA DIREÇÃO
CURTA DL30H ( ANO
2014 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

NAKATA NAKATA 1.402,00 4,00 5.608,00

0344 BARRA SUP. DL30H (
ANO 2014 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

NAKATA NAKATA 999,99 4,00 3.999,96

0345 BOMBA
ALIMENTADORA. DL30H
( ANO 2014 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

BOSCH BOSCH 345,00 2,00 690,00

0346 CABEÇOTE DO FILTRO
DL30H ( ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 1.700,00 4,00 6.800,00

0347 CABO ACELERADOR
DL30H ( ANO 2014 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

CABOVEL CABOVEL 225,00 4,00 900,00

0348 CARTER MOTOR DL30H
( ANO 2014 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

IGASA IGASA 1.221,00 3,00 3.663,00

0349 CORREIA DL30H ( ANO
2014 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

CONTINENTAL CONTINENTAL 225,00 6,00 1.350,00
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0350 SOLENOIDE DL30H (
ANO 2014 )

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

TEM TEM 380,00 20,00 7.600,00

0351 ROLAMENTO DL30H (
ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

ESFERAS TIMKEN 185,40 20,00 3.708,00

0352 RETENTOR DL30H (
ANO 2014 )

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA SABÓ 245,00 100,00 24.500,00

0353 TAMPA DA LATERAL DO
MOTOR WA200 ( ANO
2010)

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 4.750,00 5,00 23.750,00

0354 JUNTA DA TAMPA
WA200 ( ANO 2010)

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

KIT SABÓ 160,00 4,00 640,00

0355 DENTES DA CONCHA
WA200 ( ANO 2010)

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 295,00 30,00 8.850,00

0356 JOGO DE JUNTA
COMPLETO WA200 (
ANO 2010)

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

KIT SABÓ 1.222,00 3,00 3.666,00

0357 REPARO DA
EMBREAGEM DUPLA
WA200 ( ANO 2010)

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

KIT APC 325,00 7,00 2.275,00

0358 BARRA DIREÇÃO
CURTA WA200 ( ANO
2010)

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 385,00 4,00 1.540,00

0359 BARRA SUP. WA200 (
ANO 2010)

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 1.250,00 4,00 5.000,00

0360 BOMBA
ALIMENTADORA.
WA200 ( ANO 2010)

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA MIRADOR 620,00 2,00 1.240,00

0361 CABEÇOTE DO FILTRO
WA200 ( ANO 2010)

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

DELPHI DELPHI 3.410,00 4,00 13.640,00

0362 CABO ACELERADOR
WA200 ( ANO 2010)

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

CABOVEL CABOVEL 235,00 4,00 940,00

0363 CARTER MOTOR WA200
( ANO 2010)

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

IGASA IGASA 1.380,00 3,00 4.140,00

0364 CORREIA WA200 ( ANO
2010)

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

CONTINENTAL CONTINENTAL 86,00 6,00 516,00

0365 SOLENOIDE WA200 (
ANO 2010)

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

TEM TEM 1.532,00 2,00 3.064,00

0366 ROLAMENTO WA200 (
ANO 2010)

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

ESFERAS TIMKEN 250,00 20,00 5.000,00

0367 RETENTOR WA200 (
ANO 2010)

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SABO SABO 430,00 100,00 43.000,00

0368 JUNTA CARTER NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SABO SABO 332,00 6,00 1.992,00

0369 JUNTA DE BORRACHA
NEW HOLLAND
J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA SABÓ 350,00 3,00 1.050,00

0370 VOLANTE MOTOR NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

LUK LUK 3.700,00 5,00 18.500,00

0371 BOMBA ÓLEO NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA MEDAL 2.510,00 5,00 12.550,00

0372 BOMBA D´AGUA NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA URBA 620,00 6,00 3.720,00

0373 TANQUE COMBUSTIVEL
NEW HOLLAND
J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 2.150,00 2,00 4.300,00

0374 KIT PISTÃO E ANEIS
NEW HOLLAND
J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA TBC 1.630,00 4,00 6.520,00

0375 EMBREAGEM MONTAD
NEW HOLLAND
J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 3.000,00 5,00 15.000,00

0376 DISCO EMBREAGEM
NEW HOLLAND
J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO UNITEC 1.500,00 3,00 4.500,00

0377 ADPATOR DE VOLANTE
NEW HOLLAND
J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 3.850,00 3,00 11.550,00

0378 EIXO PILOTO NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO ITR ITALY 3.100,00 3,00 9.300,00
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0379 CONJUNTO
ARTICULAÇÃO NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA TBC 1.750,00 3,00 5.250,00

0380 CONJUNTO MANGA
EIXO NEW HOLLAND
J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

KIT TBC 4.100,00 3,00 12.300,00

0381 CONJUNTO CUBO DE
RODA NEW HOLLAND
J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 3.600,00 3,00 10.800,00

0382 ANEL DE VEDAÇÃO
NEW HOLLAND
J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SABO SABO 53,00 4,00 212,00

0383 ROLAMENTO
ROLETADO NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

FAG FAG 345,00 4,00 1.380,00

0384 CONJUNTO SEMI-EIXO
LE NEW HOLLAND
J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

REX REX 1.539,00 4,00 6.156,00

0385 CONJUNTO SEMI-EIXO
LD NEW HOLLAND
J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

REX REX 1.510,00 5,00 7.550,00

0386 PLANETÁRIO NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 1.539,00 6,00 9.234,00

0387 COROA EPICICLO NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 1.680,00 6,00 10.080,00

0388 ENGRENAGEM NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 1.721,00 4,00 6.884,00

0389 SUPORTE DE AÇO NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 2.132,00 4,00 8.528,00

0390 CILINDRO DE DIREÇÃO
NEW HOLLAND
J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

DHB DHB 2.480,00 2,00 4.960,00

0391 CABEÇOTE MOTOR
NEW HOLLAND
J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 16.250,00 4,00 65.000,00

0392 MOTOR PARTIDA NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA BOSCH 3.100,00 4,00 12.400,00

0393 VÁLVULA HIDRÁULICA
NEW HOLLAND
J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA TBC 2.450,00 3,00 7.350,00

0394 CAIXA DE SATÉLITE
NEW HOLLAND
J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 3.100,00 3,00 9.300,00

0395 EIXO PRINCIPAL NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO ITR ITALY 120,00 2,00 240,00

0396 BOMBA INJETORA NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA MEDAL 3.540,00 4,00 14.160,00

0397 VÁLVULA
HIDROSTÁTICA NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA TBC 1.950,00 4,00 7.800,00

0398 CONTRA EIXO NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 895,00 4,00 3.580,00

0399 DISCO DE FREIO
INTERNO NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO UNITEC 352,00 8,00 2.816,00

0400 DISCO DE FREIO
EXTERNO NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO UNITEC 310,00 8,00 2.480,00

0401 EIXO DIANTEIRO NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 3.225,00 5,00 16.125,00

0402 CONJUNTO BOMBA
DIREÇÃO NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

DHB DHB 2.102,00 5,00 10.510,00

0403 CONJUNTO REPARO
MATAL NEW HOLLAND
J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 198,00 5,00 990,00

0404 TERMINAL DE AÇO LE
NEW HOLLAND
J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

NAKATA NAKATA 325,00 6,00 1.950,00

0405 TERMINAL DE AÇO LD
NEW HOLLAND
J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

NAKATA NAKATA 325,00 6,00 1.950,00

0406 ANEL ENCOSTO NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SABO SABO 85,00 4,00 340,00

0407 BUCHA SUPORTE NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

ASUS ASUS 148,00 4,00 592,00
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0408 BUCHA DE AÇO NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

ASUS ASUS 81,00 4,00 324,00

0409 PINO DE AÇO NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

ASUS ASUS 190,00 6,00 1.140,00

0410 ANEL DE AÇO NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

ASUS ASUS 162,00 4,00 648,00

0411 CUBO DE AÇO NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO BIZA 950,00 4,00 3.800,00

0412 PORCA AÇO NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO FEY 285,00 4,00 1.140,00

0413 EIXO ACIONADOR NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO ITR ITALY 105,00 5,00 525,00

0414 TAMPA CUBO NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO BIZA 285,00 5,00 1.425,00

0415 ROLAMENTO RODA
NEW HOLLAND
J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

ESFERAS TIMKEN 585,00 8,00 4.680,00

0416 MANGA EIXO D. D. NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 2.650,00 4,00 10.600,00

0417 MANGA EIXO D. E. NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 2.620,00 4,00 10.480,00

0418 SEMI-EIXO NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO ITR ITALY 1.580,00 6,00 9.480,00

0419 GARFO ARTICULAÇÃO
NEW HOLLAND
J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 1.320,00 2,00 2.640,00

0420 GARFO AÇO NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 1.490,00 2,00 2.980,00

0421 CRUZETA DE AÇO NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

NAKATA NAKATA 870,00 4,00 3.480,00

0422 CRUZETA
TRANSMISSÃO NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

NAKATA NAKATA 601,00 4,00 2.404,00

0423 BARRA DE TRAÇÃO
NEW HOLLAND
J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

NAKATA NAKATA 1.010,00 2,00 2.020,00

0424 CAMISA DO CILINDRO
NEW HOLLAND
J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

METAL LEVE METAL LEVE 600,00 4,00 2.400,00

0425 JUNTA CABEÇOTE NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SABO SABO 700,00 2,00 1.400,00

0426 BIELAS NEW HOLLAND
J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

MANDO MANDO 1.500,00 4,00 6.000,00

0427 JOGO ANÉIS NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

METAL LEVE METAL LEVE 895,00 5,00 4.475,00

0428 SILENCIOSO NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

MASTRA MASTRA 602,00 2,00 1.204,00

0429 ALAVANCA
ACIONAMENTO NEW
HOLLAND J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SHANA SHANA 350,00 2,00 700,00

0430 ALAVANCA SELEÇÃO
NEW HOLLAND
J8JP2732

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SHANA METAL LEVE 350,00 2,00 700,00

0431 FLANGE DE AÇO NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 260,00 5,00 1.300,00

0432 ABRAÇADEIRA AÇO
NEW HOLLAND
J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 85,00 4,00 340,00

0433 PLATÔ DE
EMBREAGEM NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA TBC 2.150,00 2,00 4.300,00

0434 BOMBA HIDRÁULICA
NEW HOLLAND
J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA MEDAL 2.420,00 5,00 12.100,00

0435 CONJUTO FILTRO DE
ÓLEO NEW HOLLAND
J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA TBC 21,00 2,00 42,00

0436 PRÉ FILTRO DO AR
NEW HOLLAND
J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 450,00 2,00 900,00
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0437 HORIMETRO NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA TBC 885,00 3,00 2.655,00

0438 PAINEL DE
INSTRUMENTO NEW
HOLLAND J8JP2732

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 260,00 3,00 780,00

0439 JUNTA CARTER AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA SABÓ 610,00 8,00 4.880,00

0440 JUNTA DE BORRACHA
AGCO- 4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO SABÓ 350,00 6,00 2.100,00

0441 VOLANTE MOTOR
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

LUK LUK 3.200,00 5,00 16.000,00

0442 BOMBA ÓLEO AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SHADEC SHADEC 1.700,00 5,00 8.500,00

0443 BOMBA D´AGUA AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

NAKATA NAKATA 5.780,00 2,00 11.560,00

0444 TANQUE COMBUSTIVEL
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

BEPO BEPO 2.100,00 2,00 4.200,00

0445 KIT PISTÃO E ANEIS
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

METAL LEVE METAL LEVE 725,00 4,00 2.900,00

0446 EMBREAGEM MONTAD
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

LUK LUK 2.980,00 5,00 14.900,00

0447 DISCO EMBREAGEM
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

LUK METAL LEVE 1.400,00 3,00 4.200,00

0448 ADPATOR DE VOLANTE
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

LUK LUK 1.900,00 3,00 5.700,00

0449 EIXO PILOTO AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 1.900,00 3,00 5.700,00

0450 CONJUNTO
ARTICULAÇÃO AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 3.200,00 3,00 9.600,00

0451 CONJUNTO MANGA
EIXO AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 380,00 3,00 1.140,00

0452 CONJUNTO CUBO DE
RODA AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 4.100,00 3,00 12.300,00

0453 ANEL DE VEDAÇÃO
AGCO- 4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

KIT TBC 85,00 4,00 340,00

0454 ROLAMENTO
ROLETADO AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

ESFERAS TIMKEN 95,00 4,00 380,00

0455 CONJUNTO SEMI-EIXO
LE AGCO- 4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TIMKEN 3.120,00 4,00 12.480,00

0456 CONJUNTO SEMI-EIXO
LD AGCO- 4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO ITR ITALY 3.240,00 5,00 16.200,00

0457 PLANETÁRIO AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 7.250,00 6,00 43.500,00

0458 COROA
EPICICLOAGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO ITR ITALY 2.536,00 6,00 15.216,00

0459 ENGRENAGEM AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO ITR ITALY 2.150,00 4,00 8.600,00

0460 SUPORTE DE AÇO
AGCO- 4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 3.144,00 4,00 12.576,00

0461 CILINDRO DE DIREÇÃO
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

DHB DHB 1.950,00 2,00 3.900,00

0462 CABEÇOTE MOTOR
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

AUTO LINEA AUTO LINEA 18.100,00 4,00 72.400,00

0463 MOTOR PARTIDA
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

VALEO VALEO 2.520,00 4,00 10.080,00

0464 VÁLVULA HIDRÁULICA
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

DHB DHB 1.220,00 3,00 3.660,00

0465 CAIXA DE SATÉLITE
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 2.621,00 3,00 7.863,00

0466 EIXO PRINCIPAL AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 4.020,00 2,00 8.040,00

0467 BOMBA INJETORA
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

DELPHI DELPHI 6.320,00 4,00 25.280,00
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0468 VÁLVULA
HIDROSTÁTICA AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

DHB DHB 2.450,00 4,00 9.800,00

0469 CONTRA EIXO AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 74,00 4,00 296,00

0470 DISCO DE FREIO
INTERNO AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

FRAS-LE FRAS-LE 74,00 8,00 592,00

0471 DISCO DE FREIO
EXTERNO AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO UNITEC 245,00 8,00 1.960,00

0472 EIXO DIANTEIRO AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO ITR ITALY 2.139,00 5,00 10.695,00

0473 CONJUNTO BOMBA
DIREÇÃO AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO MEDAL 2.510,00 5,00 12.550,00

0474 CONJUNTO REPARO
MATAL AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 1.250,00 6,00 7.500,00

0475 TERMINAL DE AÇO LE
AGCO- 4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA NAKATA 1.240,00 6,00 7.440,00

0476 TERMINAL DE AÇO LD
AGCO- 4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA NAKATA 1.150,00 6,00 6.900,00

0477 ANEL ENCOSTO AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BOR NITRILICO 108,00 10,00 1.080,00

0478 BUCHA SUPORTE
AGCO- 4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 95,00 4,00 380,00

0479 BUCHA DE AÇO AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 130,00 4,00 520,00

0480 PINO DE AÇO AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 185,00 6,00 1.110,00

0481 ANEL DE AÇO AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

ASUS ASUS 301,00 4,00 1.204,00

0482 CUBO DE AÇO AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

ASUS ASUS 381,00 4,00 1.524,00

0483 PORCA AÇO AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

ASUS ASUS 291,00 4,00 1.164,00

0484 EIXO ACIONADOR
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICERS SPICER 801,00 5,00 4.005,00

0485 TAMPA CUBO AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 385,00 5,00 1.925,00

0486 ROLAMENTO RODA
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

FAG FAG 395,00 8,00 3.160,00

0487 MANGA EIXO D. D.
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 989,99 4,00 3.959,96

0488 MANGA EIXO D. E.
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 989,99 4,00 3.959,96

0489 SEMI-EIXO AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

REX REX 2.101,00 6,00 12.606,00

0490 GARFO ARTICULAÇÃO
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 1.985,00 2,00 3.970,00

0491 GARFO AÇO AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 1.840,33 2,00 3.680,66

0492 CRUZETA DE AÇO
AGCO- 4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 1.091,98 4,00 4.367,92

0493 CRUZETA
TRANSMISSÃO AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA NAKATA 1.091,98 4,00 4.367,92

0494 BARRA DE TRAÇÃO
AGCO- 4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 3.570,33 2,00 7.140,66

0495 CAMISA DO CILINDRO
AGCO- 4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

BLINDADA TBC 1.300,53 4,00 5.202,12

0496 JUNTA CABEÇOTE
AGCO- 4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

KIT TBC 1.102,41 2,00 2.204,82

0497 BIELAS AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 1.424,45 4,00 5.697,80
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0498 JOGO ANÉIS AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

KIT TBC 1.024,81 10,00 10.248,10

0499 SILENCIOSO AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 1.819,96 2,00 3.639,92

0500 ALAVANCA
ACIONAMENTO AGCO-
4275428460

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

AÇO TBC 1.819,96 2,00 3.639,92

0501 ALAVANCA SELEÇÃO
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SHANA SHANA 1.388,00 2,00 2.776,00

0502 FLANGE DE AÇO AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 589,00 5,00 2.945,00

0503 ABRAÇADEIRA AÇO
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

SPICER SPICER 37,00 4,00 148,00

0504 PLATÔ DE
EMBREAGEM AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

LUK LUK 2.201,00 2,00 4.402,00

0505 BOMBA HIDRÁULICA
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

DHB DHB 1.831,00 5,00 9.155,00

0506 CONJUTO FILTRO DE
ÓLEO AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

DELPHI DELPHI 198,00 2,00 396,00

0507 PRÉ FILTRO DO AR
AGCO- 4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

DELPHI DELPHI 859,00 2,00 1.718,00

0508 HORIMETRO AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

TEM TEM 282,00 3,00 846,00

0509 PAINEL DE
INSTRUMENTO AGCO-
4275428460

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

KOSTAL KOSTAL 1.410,00 3,00 4.230,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

Declaração de Garantia Contratual Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual,
conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - TERMINAL DE DIREÇÃO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
07:37:12

NAKATA NAKATA 4,00 430,00 1.720,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
10:59:08

NAKATA NAKATA 4,00 416,00 1.664,00 Sim

0002 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
07:37:24

BOSCH BOSCH 4,00 200,00 800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:00:11

VETOR VETOR 4,00 186,33 745,32 Sim
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0003 - BICO INJETOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
07:37:39

BOSCH BOSCH 6,00 750,00 4.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:01:41

NAKATA NAKATA 6,00 726,67 4.360,02 Sim

0004 - JGS LONA FREIO DIANTEIRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
07:37:48

LONAFLEX LONAFLEX 6,00 500,00 3.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:02:20

COFAP COFAP 6,00 483,33 2.899,98 Sim

0005 - JG LONA FREIO TRASEIRA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
07:38:08

LONAFLEX LONAFLEX 6,00 500,00 3.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:04:54

COFAP COFAP 6,00 488,33 2.929,98 Sim

0006 - SERVO DE EMBREAGEM FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
07:38:20

KNOR KNOR 8,00 1.490,00 11.920,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:05:29

NAKATA NAKATA 8,00 1.400,00 11.200,00 Sim

0007 - BOMBA EMBREAGEM FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
07:38:31

KNOR KNOR 8,00 1.400,00 11.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:07:02

NAKATA NAKATA 8,00 1.321,67 10.573,36 Sim

0008 - BOMBA D`AGUA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
07:38:41

NAKATA NAKATA 2,00 1.200,00 2.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:07:26

NAKATA NAKATA 2,00 1.072,67 2.145,34 Sim

0009 - RODAS DE FERRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
07:38:52

SUSPENSIS SUSPENSIS 3,00 1.300,00 3.900,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:07:49

NAKATA NAKATA 3,00 1.163,33 3.489,99 Sim

0010 - KIT DE EMBREAGEM FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
07:39:03

LUK LUK 2,00 2.800,00 5.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:08:52

COFAP COFAP 2,00 2.521,67 5.043,34 Sim

0011 - ROLAMENTO DIANTEIRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:07:10

FAG FAG 8,00 2.100,00 16.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:09:36

GM GM 8,00 1.976,00 15.808,00 Sim

0012 - FAROL PRINCIPAL FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:07:22

ARTEB ARTEB 8,00 800,00 6.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:10:00

NINO NINO 8,00 693,33 5.546,64 Sim

0013 - KIT DE JUNTA SUPERIOR DO MOTOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:08:16

SABO SABO 2,00 1.100,00 2.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:10:49

COFAP COFAP 2,00 989,33 1.978,66 Sim

0014 - ROLAMENTO TRASEIRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:08:33

FAG FAG 8,00 600,00 4.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:11:13

GM GM 8,00 550,00 4.400,00 Sim

0015 - CUICA FREIO DIANTEIRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:08:49

MASTER MASTER 3,00 600,00 1.800,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:12:35

COTRAME COTRAME 3,00 575,00 1.725,00 Sim

0016 - CUICA FREIO TRASEIRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:09:04

MASTER MASTER 3,00 800,00 2.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:13:03

COTRAME COTRAME 3,00 723,33 2.169,99 Sim

0017 - FEIXE MOLA DIANTEIRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:09:22

TABULEIRO TABULEIRO 4,00 3.200,00 12.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:17:48

COFAP COFAP 4,00 3.085,00 12.340,00 Sim

0018 - RELÉ COMANDO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:09:42

DNI DNI 4,00 1.300,00 5.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:18:55

NAKATA NAKATA 4,00 1.273,33 5.093,32 Sim

0019 - FEIXE MOLA TRASEIRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:11:57

NAKATA NAKATA 4,00 2.300,00 9.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:19:24

COFAP COFAP 4,00 2.172,67 8.690,68 Sim

0020 - MOLA MESTRE DIANTEIRA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:12:19

TABULEIRO TABULEIRO 4,00 2.500,00 10.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:19:53

NAKATA NAKATA 4,00 2.280,00 9.120,00 Sim

0021 - MOLA MESTRE TRASEIRA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:15:51

TABULEIRO TABULEIRO 4,00 1.500,00 6.000,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:22:08

NAKATA NAKATA 4,00 1.236,67 4.946,68 Sim

0022 - SEMI-EIXO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:15:59

REX REX 2,00 1.300,00 2.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:22:35

GM GM 2,00 1.114,00 2.228,00 Sim

0023 - CRUZETA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:16:10

NAKATA NAKATA 8,00 900,00 7.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:22:58

COTRAME COTRAME 8,00 750,00 6.000,00 Sim

0024 - FECHADURA DA PORTA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:16:20

UNIVERSAL UNIVERSAL 2,00 550,00 1.100,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:23:32

NAKATA NAKATA 2,00 459,00 918,00 Sim

0025 - CHAVE COMUTADORA DE LUZ COM DIMMER FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:16:30

KOSTAL KOSTAL 3,00 400,00 1.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:24:02

NAKATA NAKATA 3,00 340,00 1.020,00 Sim

0026 - ROLAMENTOS CENTRO C/SUPORTE FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:16:40

REY REY 2,00 490,00 980,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:24:33

GM GM 2,00 420,00 840,00 Sim

0027 - CARDAM COMPLETO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:16:46

REY REY 2,00 2.500,00 5.000,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:26:32

VW VW 2,00 2.349,67 4.699,34 Sim

0028 - BARRA DE DIREÇÃO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:16:55

NAKATA NAKATA 2,00 2.300,00 4.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:27:00

NAKATA NAKATA 2,00 2.100,00 4.200,00 Sim

0029 - RESERVATORIO DE AGUA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:17:05

GONEL GONEL 2,00 600,00 1.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:27:25

BOCH BOCH 2,00 542,67 1.085,34 Sim

0030 - RADIADOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:17:15

VISCONDE VISCONDE 4,00 2.000,00 8.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:27:48

BOCH BOCH 4,00 1.855,33 7.421,32 Sim

0031 - EMBREAGEM VISCOSA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:20:40

MODEFER MODEFER 4,00 2.100,00 8.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:28:23

BOCH BOCH 4,00 1.959,67 7.838,68 Sim

0032 - COXIM TRASEIRO DA CABINE FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:20:56

REY REY 20,00 900,00 18.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:29:48

BOCH BOCH 20,00 826,67 16.533,40 Sim

0033 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:21:16

REY REY 1,00 500,00 500,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:30:12

TECFIL TECFIL 1,00 464,67 464,67 Sim

0034 - VOLANTE DO MOTOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:21:36

LUK LUK 2,00 3.000,00 6.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:30:36

BOCH BOCH 2,00 2.426,67 4.853,34 Sim

0035 - SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:21:54

TEM TEM 3,00 1.300,00 3.900,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:37:00

BOCH BOCH 3,00 1.166,67 3.500,01 Sim

0036 - TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:22:14

CLICK CLICK 3,00 300,00 900,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:36:55

T R A T R A 3,00 205,00 615,00 Sim

0037 - INTERRUPTOR TÉRMICO DO RADIADOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:22:44

TEM TEM 4,00 400,00 1.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:36:51

NAKATA NAKATA 4,00 346,67 1.386,68 Sim

0038 - BARRA LATERAL FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:23:02

NAKATA NAKATA 6,00 1.200,00 7.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:37:29

NAKATA NAKATA 6,00 1.032,33 6.193,98 Sim

0039 - TAMPA RETENTORA DO ROLAMENTO DO EIXO PILOTO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:23:16

REY REY 6,00 500,00 3.000,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:37:53

GM GM 6,00 472,33 2.833,98 Sim

0040 - CABO DE COMANDO DA FECHADURA DA PORTA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:23:43

CABOVEL CABOVEL 4,00 300,00 1.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:38:15

NAKATA NAKATA 4,00 230,67 922,68 Sim

0041 - TRAVA DA COLUNA DE DIREÇÃO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:25:32

UNIVERSAL UNIVERSAL 4,00 500,00 2.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:38:47

COFAP COFAP 4,00 440,00 1.760,00 Sim

0042 - BIELA DO MOTOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:25:47

MANDO MANDO 4,00 620,00 2.480,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:39:13

BOCH BOCH 4,00 590,00 2.360,00 Sim

0043 - GARFO DO CARDAN FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:26:05

NAKATA NAKATA 4,00 1.200,00 4.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:39:36

TED TED 4,00 1.026,67 4.106,68 Sim

0044 - LUVA DE CARDAN FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:26:23

NAKATA NAKATA 1,00 1.200,00 1.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:39:59

GM GM 1,00 1.043,33 1.043,33 Sim

0045 - PONTEIRA DESLIZANTE FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:26:42

NAKATA NAKATA 2,00 900,00 1.800,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:40:39

GM GM 2,00 842,33 1.684,66 Sim

0046 - PONTEIRA FIXA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:26:58

NAKATA NAKATA 2,00 1.300,00 2.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:41:04

GM GM 2,00 1.131,67 2.263,34 Sim

0047 - BLOCO DE MOTOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:27:18

AUTO LINEA AUTO LINEA 2,00 17.900,00 35.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:41:29

GM GM 2,00 17.833,33 35.666,66 Sim

0048 - LUVA DESLIZANTE FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:27:34

NAKATA NAKATA 3,00 1.000,00 3.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:41:53

GM GM 3,00 963,33 2.889,99 Sim

0049 - MANCAL CENTRAL FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:27:51

NAKATA NAKATA 5,00 700,00 3.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:42:19

NAKATA NAKATA 5,00 681,67 3.408,35 Sim

0050 - SUBCONJUNTO DO MANCAL CENTRAL FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:28:05

NAKATA NAKATA 4,00 780,00 3.120,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:42:46

NAKATA NAKATA 4,00 714,00 2.856,00 Sim

0051 - COMUTADOR ELÉTRICO DE IGNIÇÃO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:29:28

KOSTAL KOSTAL 5,00 550,00 2.750,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:44:58

NAKATA NAKATA 5,00 508,00 2.540,00 Sim

0052 - JUNTA DO CABEÇOTE FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:29:40

SABO SABO 5,00 900,00 4.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:45:29

GM GM 5,00 841,67 4.208,35 Sim

0053 - TERMINAL DO CARDAM FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:29:57

NAKATA NAKATA 5,00 520,00 2.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:50:14

COFAP COFAP 5,00 489,67 2.448,35 Sim

0054 - BRONZE DA BIELA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:30:32

METAL LEVE METAL LEVE 5,00 600,00 3.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:50:39

METALEVE METALEVE 5,00 588,33 2.941,65 Sim

0055 - BRONZINA DA BIELA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:30:44

METAL LEVE METAL LEVE 5,00 690,00 3.450,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:51:07

METALEVE METALEVE 5,00 592,33 2.961,65 Sim

0056 - VALVULA DE ADMISSÃO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:31:04

METAL LEVE METAL LEVE 6,00 820,00 4.920,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:53:25

METALEVE METALEVE 6,00 592,33 3.553,98 Sim

0057 - ANÉIS DO PISTÃO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:31:15

METAL LEVE METAL LEVE 6,00 600,00 3.600,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:53:51

GM GM 6,00 782,67 4.696,02 Sim

0058 - CAMISA DO CILINDRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:31:27

METAL LEVE METAL LEVE 10,00 800,00 8.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:55:18

KMP KMP 10,00 779,67 7.796,70 Sim

0059 - VALVULA DE ESCAPE FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:31:42

METAL LEVE METAL LEVE 12,00 700,00 8.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:55:43

GM GM 12,00 600,67 7.208,04 Sim

0060 - GUIA DE VALVULA STD. FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:32:00

METAL LEVE METAL LEVE 12,00 500,00 6.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:56:05

GM GM 12,00 415,00 4.980,00 Sim

0061 - MAQUINA DE VIDRO MANUAL IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:40:33

UNIVERSAL UNIVERSAL 4,00 400,00 1.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:56:58

NAKATA NAKATA 4,00 365,00 1.460,00 Sim

0062 - TERMINAL DE DIREÇÃO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:40:48

NAKATA NAKATA 4,00 400,00 1.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:57:23

VW VW 4,00 349,67 1.398,68 Sim

0063 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA CONVENCIONAL IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:41:01

BOSH BOSH 4,00 200,00 800,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:58:16

VETOR VETOR 4,00 123,33 493,32 Sim

0064 - BICO INJETOR IVECO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:41:13

BOSH BOSH 6,00 1.500,00 9.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:58:43

BOCH BOCH 6,00 1.212,50 7.275,00 Sim

0065 - JGS LONA FREIO DIANTEIRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:41:43

LONAFLEX LONAFLEX 6,00 600,00 3.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:59:15

COFAP COFAP 6,00 521,67 3.130,02 Sim

0066 - JG LONA FREIO TRASEIRA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:42:00

LONAFLEX LONAFLEX 6,00 600,00 3.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
11:59:39

COFAP COFAP 6,00 550,00 3.300,00 Sim

0067 - SERVO DE EMBREAGEM IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:42:16

KNOR KNOR 8,00 1.500,00 12.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:00:05

BOCH BOCH 8,00 1.266,67 10.133,36 Sim

0068 - BOMBA EMBREAGEM IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:42:31

KNOR KNOR 8,00 1.000,00 8.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:01:33

NAKATA NAKATA 8,00 989,33 7.914,64 Sim

0069 - BOMBA D`AGUA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:42:49

NAKATA NAKATA 2,00 800,00 1.600,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:06:58

NAKATA NAKATA 2,00 755,00 1.510,00 Sim

0070 - RODAS DE FERRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:07:27

EURO EURO 3,00 1.171,67 3.515,01 Sim

0071 - KIT DE EMBREAGEM IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:52:41

LUK LUK 2,00 3.500,00 7.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:09:37

COFAP COFAP 2,00 3.244,50 6.489,00 Sim

0072 - ROLAMENTO DIANTEIRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:52:55

FAG FAG 8,00 600,00 4.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:10:11

GM GM 8,00 526,67 4.213,36 Sim

0073 - FAROL PRINCIPAL IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:53:10

ARTEB ARTEB 8,00 800,00 6.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:10:41

NINO NINO 8,00 779,00 6.232,00 Sim

0074 - KIT DE JUNTA SUPERIOR PARA MOTOR IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:53:23

SABO SABO 2,00 1.500,00 3.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:11:04

COFAP COFAP 2,00 1.223,33 2.446,66 Sim

0075 - ROLAMENTO TRASEIRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:53:40

FAG FAG 8,00 500,00 4.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:11:29

GM GM 8,00 418,33 3.346,64 Sim
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0076 - CUICA FREIO DIANTEIRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:53:54

MASTER MASTER 3,00 1.100,00 3.300,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:14:37

COTRAME COTRAME 3,00 1.049,11 3.147,33 Sim

0077 - CUICA FREIO TRASEIRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:54:10

MASTER MASTER 3,00 1.200,00 3.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:21:41

COTRAME COTRAME 3,00 1.032,86 3.098,58 Sim

0078 - FEIXE MOLA DIANTEIRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:54:27

TABULEIRO TABULEIRO 4,00 4.000,00 16.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:23:09

COFAP COFAP 4,00 3.940,00 15.760,00 Sim

0079 - RELÉ COMANDO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:54:41

DNI DNI 4,00 300,00 1.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:23:35

NAKATA NAKATA 4,00 249,33 997,32 Sim

0080 - FEIXE MOLA TRASEIRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:54:56

TABULEIRO TABULEIRO 4,00 3.900,00 15.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:24:53

COFAP COFAP 4,00 3.646,67 14.586,68 Sim

0081 - MOLA MESTRE DIANTEIRA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:58:01

TABULEIRO TABULEIRO 4,00 800,00 3.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:27:15

COFAP COFAP 4,00 782,75 3.131,00 Sim

0082 - MOLA MESTRE TRASEIRA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:58:13

TABULEIRO TABULEIRO 4,00 900,00 3.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:27:40

COFAP COFAP 4,00 811,08 3.244,32 Sim

0083 - SEMI-EIXO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:58:26

REX REX 2,00 1.300,00 2.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:29:05

GM GM 2,00 1.173,50 2.347,00 Sim

0084 - CRUZETA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:58:38

NAKATA NAKATA 8,00 500,00 4.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:29:39

COTRAME COTRAME 8,00 442,33 3.538,64 Sim

0085 - FECHADURA DA PORTA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:58:54

UNIVERSAL UNIVERSAL 2,00 450,00 900,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:30:03

EUROTECH EUROTECH 2,00 406,67 813,34 Sim

0086 - ROLAMENTOS CENTRO C/SUPORTE IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:59:08

REY REY 3,00 600,00 1.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:30:36

GM GM 3,00 533,33 1.599,99 Sim

0087 - CARDAM COMPLETO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:59:28

REY REY 2,00 3.100,00 6.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:31:08

VW VW 2,00 2.983,00 5.966,00 Sim

0088 - BARRA DE DIREÇÃO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:59:44

NAKATA NAKATA 4,00 2.100,00 8.400,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:31:44

NAKATA NAKATA 4,00 1.840,00 7.360,00 Sim

0089 - RESERVATORIO DE AGUA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
13:59:56

GONEL GONEL 2,00 700,00 1.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:33:39

BOCH BOCH 2,00 682,67 1.365,34 Sim

0090 - RADIADOR IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:00:12

VISCONDE VISCONDE 2,00 1.900,00 3.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:37:39

BOCH BOCH 2,00 1.669,42 3.338,84 Sim

0091 - EMBREAGEM VISCOSA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:04:05

MODEFER MODEFER 4,00 1.990,00 7.960,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:38:26

SACHS SACHS 4,00 1.739,75 6.959,00 Sim

0092 - COXIM TRASEIRO DA CABINE IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:04:24

REY REY 4,00 800,00 3.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:38:56

BOCH BOCH 4,00 670,00 2.680,00 Sim

0093 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:04:36

REY REY 20,00 400,00 8.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:41:06

TECFIL TECFIL 20,00 331,33 6.626,60 Sim

0094 - VOLANTE DO MOTOR IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:05:32

LUK LUK 1,00 4.800,00 4.800,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:41:57

MWM MWM 1,00 4.426,67 4.426,67 Sim

0095 - SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:06:02

TEM TEM 2,00 1.200,00 2.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:42:28

BOCH BOCH 2,00 1.150,00 2.300,00 Sim

0096 - TAMPA DO TAMQUE DO COMBUSTIVEL IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:06:16

CLICK CLICK 3,00 350,00 1.050,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:42:56

T R A T R A 3,00 291,67 875,01 Sim

0097 - INTERRUPTOR TERMICO DO RADIADOR IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:06:34

TEM TEM 3,00 400,00 1.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:43:41

T R A T R A 3,00 380,00 1.140,00 Sim

0098 - BARRA LATERAL IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:06:52

NAKATA NAKATA 4,00 1.010,00 4.040,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:44:05

NAKATA NAKATA 4,00 949,00 3.796,00 Sim

0099 - TAMPA RETENTORA DO ROLAMENTO DE EIXO PILOTO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:07:03

REY REY 6,00 500,00 3.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:46:39

GM GM 6,00 489,00 2.934,00 Sim

0100 - BIELA DO MOTOR IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:07:20

MANDO MANDO 6,00 600,00 3.600,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:47:16

METALEVE METALEVE 6,00 540,67 3.244,02 Sim

0101 - GARFO DO CARDAM IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:08:36

NAKATA NAKATA 4,00 700,00 2.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:48:07

TED TED 4,00 631,67 2.526,68 Sim

0102 - LUVA DO CARDAM IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:08:50

NAKATA NAKATA 4,00 600,00 2.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:48:45

GM GM 4,00 590,00 2.360,00 Sim

0103 - PONTEIRA DELIZANTE IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:09:01

NAKATA NAKATA 4,00 1.000,00 4.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:49:10

GM GM 4,00 926,67 3.706,68 Sim

0104 - PONTEITA FIXA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:09:12

NAKATA NAKATA 4,00 800,00 3.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:50:11

GM GM 4,00 775,67 3.102,68 Sim

0105 - BLOCO DO MOTOR IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:09:32

AUTO LINEA AUTO LINEA 1,00 11.000,00 11.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:50:43

GM GM 1,00 10.500,00 10.500,00 Sim

0106 - LUVA DESLIZANTE IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:10:18

NAKATA NAKATA 2,00 900,00 1.800,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:51:04

GM GM 2,00 863,33 1.726,66 Sim

0107 - MANCAL CENTRAL IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:10:35

NAKATA NAKATA 2,00 3.999,00 7.998,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:51:26

GM GM 2,00 3.505,00 7.010,00 Sim

0108 - SUBCONJUNTO DO MANCAL CENTRAL IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:10:54

NAKATA NAKATA 2,00 700,00 1.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:51:54

GM GM 2,00 647,33 1.294,66 Sim

0109 - COMUTADOR ELÉTRICO DE IGNIÇÃO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:11:13

KOSTAL KOSTAL 3,00 1.100,00 3.300,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:52:18

GM GM 3,00 1.008,00 3.024,00 Sim

0110 - JUNTA DO CABEÇOTE IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:11:29

SABO SABO 5,00 600,00 3.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:52:55

GM GM 5,00 518,75 2.593,75 Sim

0111 - TERMINAL DO CARDAM IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:13:08

NAKATA NAKATA 4,00 600,00 2.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:53:35

COFAP COFAP 4,00 529,67 2.118,68 Sim

0112 - BRONZE DA BIELA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:13:30

METAL LEVE METAL LEVE 5,00 700,00 3.500,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:54:04

METALEVE METALEVE 5,00 635,00 3.175,00 Sim

0113 - BRONZINA DA BIELA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:13:48

METAL LEVE METAL LEVE 5,00 700,00 3.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:54:30

METALEVE METALEVE 5,00 625,67 3.128,35 Sim

0114 - VALVULA DE ADMISSÃO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:14:03

METAL LEVE METAL LEVE 5,00 700,00 3.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:55:30

GM GM 5,00 608,25 3.041,25 Sim

0115 - ANÉIS DO PISTÃO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:14:17

METAL LEVE METAL LEVE 5,00 400,00 2.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:56:08

GM GM 5,00 389,33 1.946,65 Sim

0116 - CAMISA DO CILINDRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:14:34

METAL LEVE METAL LEVE 5,00 800,00 4.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:56:36

KMP KMP 5,00 713,00 3.565,00 Sim

0117 - VALVULA DE ESCAPE IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:14:47

METAL LEVE METAL LEVE 6,00 500,00 3.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:57:02

GM GM 6,00 403,25 2.419,50 Sim

0118 - GUIA DE VALVULA STD. IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:15:01

METAL LEVE METAL LEVE 6,00 300,00 1.800,00 Sim



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 51 de 821

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:57:50

GM GM 6,00 271,67 1.630,02 Sim

0119 - MÁQUINA DE VIDRO MANUAL VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:15:28

UNIVERSAL UNIVERSAL 12,00 400,00 4.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:58:16

GM GM 12,00 365,00 4.380,00 Sim

0120 - TERMINAL DE DIREÇÃO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:15:50

NAKATA NAKATA 10,00 400,00 4.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:58:39

COFAP COFAP 10,00 304,50 3.045,00 Sim

0121 - PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISAS CONVENCIONAL - 24" - PAR VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:17:05

BOSH BOSH 12,00 200,00 2.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:49:41

VETOR VETOR 12,00 133,33 1.599,96 Sim

0122 - BICO INJETOR VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:17:16

BOSH BOSH 12,00 1.500,00 18.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:52:46

BOSCH BOSCH 12,00 1.483,33 17.799,96 Sim

0123 - JGS LONA FREIO DIANTEIRO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:17:44

LONAFLEX LONAFLEX 16,00 600,00 9.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:53:41

COFAP COFAP 16,00 521,67 8.346,72 Sim

0124 - JG LONA FREIO TRASEIRA VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:17:56

LONAFLEX LONAFLEX 16,00 600,00 9.600,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:54:31

COFAP COFAP 16,00 516,67 8.266,72 Sim

0125 - SERVO DE EMBREAGEM VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:18:11

KNOR KNOR 8,00 1.500,00 12.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:56:15

KNORR BREMSE KNORR BREMSE 8,00 1.383,00 11.064,00 Sim

0126 - BOMBA EMBREAGEM VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:18:21

KNOR KNOR 8,00 1.300,00 10.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:58:38

NAKATA NAKATA 8,00 1.139,33 9.114,64 Sim

0127 - BOMBA D`AGUA VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:18:37

NAKATA NAKATA 7,00 1.100,00 7.700,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
12:59:33

NAKATA NAKATA 7,00 953,50 6.674,50 Sim

0128 - RODAS DE FERRO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:18:54

SUSPENSIS SUSPENSIS 9,00 1.400,00 12.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
13:02:09

OALTECH OALTECH 9,00 1.338,33 12.044,97 Sim

0129 - KIT DE EMBREAGEM VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:19:09

LUK LUK 6,00 5.500,00 33.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
13:02:56

COFAP COFAP 6,00 4.519,25 27.115,50 Sim

0130 - ROLAMENTO DIANTEIRO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:19:23

FAG FAG 16,00 600,00 9.600,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
13:16:32

GM GM 16,00 510,00 8.160,00 Sim

0131 - FAROL PRINCIPAL VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:20:34

ARTEB ARTEB 8,00 800,00 6.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
13:28:33

NINO NINO 8,00 789,33 6.314,64 Sim

0132 - KIT DE JUNTA SUPERIOR DO MOTOR VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:20:48

SABO SABO 6,00 2.500,00 15.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
13:28:40

COFAP COFAP 6,00 2.123,33 12.739,98 Sim

0133 - ROLAMENTO TRASEIRO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:21:32

FAG FAG 16,00 600,00 9.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
13:28:44

GM GM 16,00 525,00 8.400,00 Sim

0134 - CUICA FREIO DIANTEIRO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:21:48

MASTER MASTER 10,00 600,00 6.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
13:29:45

COTRAME COTRAME 10,00 552,25 5.522,50 Sim

0135 - CUICA FREIO TRASEIRO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:21:58

MASTER MASTER 10,00 700,00 7.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
13:30:54

COTRAME COTRAME 10,00 586,00 5.860,00 Sim

0136 - FEIXE MOLA DIANTEIRO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:22:14

TABULEIRO TABULEIRO 10,00 4.500,00 45.000,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
13:31:55

COFAP COFAP 10,00 4.240,00 42.400,00 Sim

0137 - RELÉ COMANDO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL VW VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:22:34

DNI DNI 15,00 350,00 5.250,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
13:33:22

NAKATA NAKATA 15,00 306,00 4.590,00 Sim

0138 - FEIXE MOLA TRASEIRO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:23:28

TABULEIRO TABULEIRO 10,00 5.000,00 50.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
13:34:19

COFAP COFAP 10,00 4.580,00 45.800,00 Sim

0139 - MOLA MESTRE DIANTEIRA VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:23:16

TABULEIRO TABULEIRO 15,00 1.000,00 15.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
13:36:13

NAKATA NAKATA 15,00 970,00 14.550,00 Sim

0140 - MOLA MESTRE TRASEIRA VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:23:41

TABULEIRO TABULEIRO 15,00 1.100,00 16.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
13:38:26

COFAP COFAP 15,00 997,33 14.959,95 Sim

0141 - SEMI-EIXO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:28:36

REX REX 8,00 1.800,00 14.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:32:25

GM GM 8,00 1.481,00 11.848,00 Sim

0142 - CRUZETA VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:28:58

NAKATA NAKATA 16,00 500,00 8.000,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:32:29

COTRAME COTRAME 16,00 484,00 7.744,00 Sim

0143 - FECHADURA DA PORTA VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:29:15

UNIVERSAL UNIVERSAL 10,00 500,00 5.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:32:20

MODEFER MODEFER 10,00 406,67 4.066,70 Sim

0144 - CHAVE COMUTADORA DE LUZ COM DIMMER VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:29:33

KOSTAL KOSTAL 8,00 500,00 4.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:32:15

COTRAME COTRAME 8,00 486,67 3.893,36 Sim

0145 - ROLAMENTOS CENTRO C/SUPORTE VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:29:46

REY REY 16,00 600,00 9.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:21:17

GM GM 16,00 533,00 8.528,00 Sim

0146 - CARDAM COMPLETO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:30:15

REY REY 6,00 4.800,00 28.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:23:54

VW VW 6,00 4.366,67 26.200,02 Sim

0147 - BARRA DE DIREÇÃO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:30:50

NAKATA NAKATA 10,00 930,00 9.300,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:31:03

NAKATA NAKATA 10,00 926,75 9.267,50 Sim

0148 - RESERVATORIO DE AGUA VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:31:54

GONEL GONEL 6,00 700,00 4.200,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:31:07

BOCH BOCH 6,00 602,50 3.615,00 Sim

0149 - RADIADOR VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:32:30

VISCONDE VISCONDE 6,00 2.800,00 16.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:31:51

BOCH BOCH 6,00 2.626,33 15.757,98 Sim

0150 - EMBREAGEM VISCOSA VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:33:11

MODEFER MODEFER 5,00 2.000,00 10.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:33:29

SACHS SACHS 5,00 1.855,75 9.278,75 Sim

0151 - COXIM TRASEIRO DA CABINE VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:35:40

REY REY 20,00 500,00 10.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:34:50

BOCH BOCH 20,00 403,25 8.065,00 Sim

0152 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:36:00

REY REY 40,00 200,00 8.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:35:43

TECFIL TECFIL 40,00 160,00 6.400,00 Sim

0153 - VOLANTE DO MOTOR VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:36:36

LUK LUK 4,00 3.800,00 15.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:36:35

MWM MWM 4,00 3.300,00 13.200,00 Sim

0154 - SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:36:50

BOSH BOSH 6,00 400,00 2.400,00 Sim



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 57 de 821

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:37:35

BOCH BOCH 6,00 371,67 2.230,02 Sim

0155 - TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:37:04

CLICK CLICK 10,00 300,00 3.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:38:19

T R A T R A 10,00 250,00 2.500,00 Sim

0156 - INTERRUPTOR TÉRMICO DO RADIADOR VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:37:17

TEM TEM 5,00 600,00 3.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:39:05

T R A T R A 5,00 513,33 2.566,65 Sim

0157 - BARRA LATERAL VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:37:31

NAKATA NAKATA 8,00 900,00 7.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:39:48

NAKATA NAKATA 8,00 832,33 6.658,64 Sim

0158 - TAMPA RETENTORA DO ROLAMENTO DO EIXO PILOTO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:37:43

REY REY 10,00 400,00 4.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:41:07

GM GM 10,00 389,00 3.890,00 Sim

0159 - CABO DE COMANDO DA FECHADURA DA PORTA VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:37:57

CABOVEL CABOVEL 5,00 200,00 1.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:41:45

GM GM 5,00 136,50 682,50 Sim

0160 - TRAVA DA COLUNA DE DIREÇÃO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:38:12

UNIVERSAL UNIVERSAL 4,00 600,00 2.400,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:42:37

COFAP COFAP 4,00 555,00 2.220,00 Sim

0161 - BIELA DO MOTOR VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:40:12

MANDO MANDO 16,00 700,00 11.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:45:57

METALEVE METALEVE 16,00 623,33 9.973,28 Sim

0162 - GARFO DO CARDAN VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:40:29

NAKATA NAKATA 10,00 1.300,00 13.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:48:26

TED TED 10,00 1.093,33 10.933,30 Sim

0163 - LUVA DE CARDAN VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:40:41

NAKATA NAKATA 10,00 900,00 9.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:49:39

GM GM 10,00 868,50 8.685,00 Sim

0164 - PONTEIRA DESLIZANTE VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:40:54

NAKATA NAKATA 10,00 900,00 9.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:56:14

GM GM 10,00 813,33 8.133,30 Sim

0165 - PONTEIRA FIXA VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:41:07

NAKATA NAKATA 10,00 900,00 9.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:57:00

GM GM 10,00 842,33 8.423,30 Sim

0166 - BLOCO DE MOTOR VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:41:24

AUTO LINEA AUTO LINEA 2,00 7.500,00 15.000,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
18:57:36

GM GM 2,00 7.000,00 14.000,00 Sim

0167 - LUVA DESLIZANTE VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:41:40

NAKATA NAKATA 10,00 1.300,00 13.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
19:54:59

GM GM 10,00 1.030,00 10.300,00 Sim

0168 - MANCAL CENTRAL VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:41:54

NAKATA NAKATA 10,00 1.000,00 10.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
19:55:59

NAKATA NAKATA 10,00 905,00 9.050,00 Sim

0169 - SUBCONJUNTO DO MANCAL CENTRAL VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:42:07

NAKATA NAKATA 10,00 800,00 8.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
19:56:39

NAKATA NAKATA 10,00 764,00 7.640,00 Sim

0170 - COMUTADOR ELÉTRICO DE IGNIÇÃO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:42:44

KOSTAL KOSTAL 10,00 500,00 5.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
19:57:29

METALEVE METALEVE 10,00 408,00 4.080,00 Sim

0171 - JUNTA DO CABEÇOTE VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:43:16

SABO SABO 8,00 700,00 5.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
19:59:28

GM GM 8,00 665,00 5.320,00 Sim

0172 - TERMINAL DO CARDAM VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PARABRISA
LTDA

13.493.152/0001-
15

07/07/2021 -
14:43:30

NAKATA NAKATA 10,00 600,00 6.000,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:00:29

COFAP COFAP 10,00 523,00 5.230,00 Sim

0173 - BRONZE DA BIELA VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:33:52

METAL LEVE METAL LEVE 5,00 500,00 2.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:01:14

METALEVE METALEVE 5,00 437,50 2.187,50 Sim

0174 - BRONZINA DA BIELA VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:35:55

METAL LEVE METAL LEVE 5,00 600,00 3.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:02:08

METALEVE METALEVE 5,00 482,33 2.411,65 Sim

0175 - VALVULA DE ADMISSÃO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:36:05

METAL LEVE METAL LEVE 5,00 700,00 3.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:02:59

GM GM 5,00 670,50 3.352,50 Sim

0176 - ANÉIS DO PISTÃO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:36:13

METAL LEVE METAL LEVE 10,00 800,00 8.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:04:39

NAKATA NAKATA 10,00 666,00 6.660,00 Sim

0177 - CAMISA DO CILINDRO VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:36:22

METAL LEVE METAL LEVE 10,00 900,00 9.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:05:31

KMP KMP 10,00 863,00 8.630,00 Sim

0178 - VALVULA DE ESCAPE VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:36:30

METAL LEVE METAL LEVE 12,00 500,00 6.000,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:06:17

GM GM 12,00 477,75 5.733,00 Sim

0179 - GUIA DE VALVULA STD. VW13.190 -ANO 2012 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:36:44

METAL LEVE METAL LEVE 12,00 400,00 4.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:07:07

GM GM 12,00 341,75 4.101,00 Sim

0180 - JOGO CALÇO ARTICULAÇÃO 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:36:53

METISA METISA 6,00 300,00 1.800,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

08/07/2021 -
21:22:39

TBC TBC 6,00 253,90 1.523,40 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:07:46

NAKATA NAKATA 6,00 261,75 1.570,50 Sim

0181 - JOGO DE CALÇO DA LAMINA (METAL) 120H - ANO 2012
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:38:15

METISA METISA 10,00 605,00 6.050,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

08/07/2021 -
21:24:08

JOGO TBC 10,00 632,44 6.324,40 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:10:16

NAKATA NAKATA 10,00 652,00 6.520,00 Sim

0182 - BARRA DIREÇÃO CURTA 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:38:30

NAKATA NAKATA 20,00 900,00 18.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

08/07/2021 -
21:27:12

BLINDADA TBC 20,00 765,09 15.301,80 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:11:11

NAKATA NAKATA 20,00 788,75 15.775,00 Sim

0183 - CORREIA DO ALTERNADOR 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:38:47

CONTINENTAL CONTINENTAL 5,00 600,00 3.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

08/07/2021 -
21:29:09

8pk GATES 5,00 485,00 2.425,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:11:54

METALEVE METALEVE 5,00 500,00 2.500,00 Sim
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0184 - JG EMBUCHAMENTO 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:39:07

BUTUEM BUTUEM 10,00 2.900,00 29.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

08/07/2021 -
21:30:13

BLINDADA tbc 10,00 1.567,28 15.672,80 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:13:20

COFAP COFAP 10,00 2.025,50 20.255,00 Sim

0185 - VALVULA SOLENOID 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:39:20

TEM TEM 10,00 1.700,00 17.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
08:40:52

blindado TBC 10,00 1.567,28 15.672,80 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:15:31

GM GM 10,00 1.615,75 16.157,50 Sim

0186 - JOGO DE JUNTA COMPLETO 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:39:42

ERLING ERLING 2,00 17.000,00 34.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
08:42:29

JOGO SABÓ 2,00 16.158,26 32.316,52 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:16:26

ILLNOIS ILLNOIS 2,00 16.658,00 33.316,00 Sim

0187 - REPARO DA EMBREAGEM DUPLA 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:39:59

LUK LUK 5,00 1.700,00 8.500,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
08:43:42

JOGO APC 5,00 1.552,49 7.762,45 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:17:15

NAKATA NAKATA 5,00 1.600,50 8.002,50 Sim

0188 - BARRA DIREÇÃO CURTA 120H - ANO 2012..
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:40:16

NAKATA NAKATA 6,00 2.500,00 15.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
08:44:37

blindado TBC 6,00 2.270,53 13.623,18 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:18:02

NAKATA NAKATA 6,00 2.340,75 14.044,50 Sim

0189 - BARRA SUP. 120H - ANO 2012.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:40:33

NAKATA NAKATA 4,00 1.800,00 7.200,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
08:45:30

aço forjado TBC 4,00 1.642,45 6.569,80 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:18:48

NAKATA NAKATA 4,00 1.693,25 6.773,00 Sim

0190 - BOMBA ALIMENTADORA. 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:40:50

WEBER WEBER 1,00 1.400,00 1.400,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
08:46:17

blindado MIRADOR 1,00 1.311,44 1.311,44 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:19:46

NAKATA NAKATA 1,00 1.352,00 1.352,00 Sim

0191 - CABEÇOTE 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:42:01

MANDO MANDO 1,00 22.500,00 22.500,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
08:47:12

aço TBC 1,00 21.706,90 21.706,90 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:48:43

VW VW 1,00 22.378,25 22.378,25 Sim

0192 - CABO ACELERADOR 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:43:07

CABOVEL CABOVEL 2,00 700,00 1.400,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
08:48:13

blindado TBC 2,00 643,35 1.286,70 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:39:13

METALEVE METALEVE 2,00 663,25 1.326,50 Sim

0193 - CARTER MOTOR 120H - ANO 2012
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:43:31

IGASA IGASA 2,00 2.300,00 4.600,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
08:51:06

aço TBC 2,00 2.185,41 4.370,82 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:40:53

METALEVE METALEVE 2,00 2.253,00 4.506,00 Sim

0194 - CORREIA 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:44:05

CONTINENTAL CONTINENTAL 4,00 260,00 1.040,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
08:51:46

8pk gates 4,00 240,28 961,12 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:41:50

METALEVE METALEVE 4,00 247,71 990,84 Sim

0195 - CORRENTE 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:44:28

ASUS ASUS 3,00 3.610,00 10.830,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
08:52:35

aço DAIDO 3,00 3.064,02 9.192,06 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:44:03

METALEVE METALEVE 3,00 3.158,78 9.476,34 Sim

0196 - LAMINA CURVA 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:44:44

METISA METISA 17,00 2.100,00 35.700,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
08:55:22

AÇO FORJADO TBC 17,00 1.955,28 33.239,76 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:44:53

NAKATA NAKATA 17,00 2.015,75 34.267,75 Sim

0197 - SOLENOIDE 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:44:56

TEM TEM 5,00 2.100,00 10.500,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
08:56:12

blindado TBC 5,00 1.955,28 9.776,40 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:49:13

NAKATA NAKATA 5,00 2.015,75 10.078,75 Sim

0198 - ROLAMENTO DO TENSOR 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:45:10

DAYCO DAYCO 4,00 630,00 2.520,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
08:58:59

esferas TBC 4,00 560,11 2.240,44 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:49:16

GM GM 4,00 577,43 2.309,72 Sim

0199 - ROLAMENTO DE CONE 2N2139 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:45:35

FAG FAG 4,00 630,00 2.520,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
08:59:29

esferas TIMKEM 4,00 560,11 2.240,44 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:49:21

GM GM 4,00 577,43 2.309,72 Sim

0200 - ROLAMENTO 7807 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
07:45:51

FAG FAG 4,00 900,00 3.600,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
09:10:56

esferas TIMKEM 4,00 817,95 3.271,80 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:50:01

GM GM 4,00 843,25 3.373,00 Sim

0201 - RETENTOR 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:40:17

SABO SABO 40,00 630,00 25.200,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
09:11:41

blindado SABÓ 40,00 534,30 21.372,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:51:10

NAKATA NAKATA 40,00 550,82 22.032,80 Sim

0202 - PORCA DE AJUSTE 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:40:44

ASUS ASUS 100,00 280,00 28.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
09:12:13

aço FEY 100,00 263,11 26.311,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:51:55

AGR AGR 100,00 271,25 27.125,00 Sim

0203 - GRAXETA PISTÃO 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:41:03

SABO SABO 4,00 280,00 1.120,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
09:12:57

blindado TBC 4,00 263,11 1.052,44 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:55:50

METALEVE METALEVE 4,00 271,25 1.085,00 Sim

0204 - CORREIA MOTOR 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:41:27

CONTINENTAL CONTINENTAL 4,00 250,00 1.000,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
09:13:30

8pk GATES 4,00 223,93 895,72 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:56:28

METALEVE METALEVE 4,00 230,86 923,44 Sim

0205 - PARAFUSO 1/2 POLEGADA X 2.1/2 POLEGADAS 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:41:58

ASUS ASUS 10,00 30,00 300,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
09:14:37

AÇO FORJADO FEY 10,00 27,65 276,50 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:57:07

NAKATA NAKATA 10,00 28,50 285,00 Sim

0206 - POLIA 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:42:24

DAYCO DAYCO 3,00 680,00 2.040,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
09:15:23

aço forjado BIZA 3,00 628,80 1.886,40 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:57:51

PLACOCOM PLACOCOM 3,00 648,25 1.944,75 Sim

0207 - VALVULA SELENÓIDE 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:42:47

TEM TEM 1,00 2.200,00 2.200,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
09:15:59

blindado TBC 1,00 2.112,90 2.112,90 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:58:35

GM GM 1,00 2.178,25 2.178,25 Sim

0208 - PINO ARTICULAÇÃO CENTRAL 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:43:05

NAKATA NAKATA 4,00 700,00 2.800,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
09:16:25

AÇO FORJADO TBC 4,00 628,80 2.515,20 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
20:59:16

NAKATA NAKATA 4,00 648,25 2.593,00 Sim

0209 - VALVULA TERMOSTÁTICA 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:43:39

TEM TEM 2,00 500,00 1.000,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
09:19:55

blindado TBC 2,00 466,57 933,14 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:00:05

GM GM 2,00 481,00 962,00 Sim

0210 - LUVA BRONZE 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:44:07

METISA METISA 8,00 270,00 2.160,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
09:20:32

BRONZE TBC 8,00 245,65 1.965,20 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:00:40

GM GM 8,00 253,25 2.026,00 Sim

0211 - BOMBA OLEO 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:48:50

SHADEC SHADEC 2,00 1.700,00 3.400,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
09:21:12

blindado NAKATA 2,00 1.648,03 3.296,06 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:03:19

NAKATA NAKATA 2,00 1.699,00 3.398,00 Sim

0212 - BOMBA COMBUSTIVEL 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:49:58

WEBER WEBER 2,00 2.050,00 4.100,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
09:33:43

blindado MIRADOR 2,00 1.978,80 3.957,60 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:04:31

NAKATA NAKATA 2,00 2.040,00 4.080,00 Sim

0213 - UNHA ESCARIFICADOR 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:50:18

METISA METISA 15,00 150,00 2.250,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
09:36:06

AÇO FORJADO TBC 15,00 137,14 2.057,10 Sim

0214 - BOMBA AGUA 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:50:58

NAKATA NAKATA 3,00 2.400,00 7.200,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:18:56

blindado URBA 3,00 2.229,08 6.687,24 Sim

0215 - JUNTA CARTER 120H - ANO 2012.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:51:21

SABO SABO 4,00 250,00 1.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:19:53

JOGO TBC 4,00 224,07 896,28 Sim

0216 - PINHÃO GIRO 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:52:26

ASUS ASUS 2,00 4.900,00 9.800,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:20:31

AÇO FORJADO ITR ITALY 2,00 4.344,63 8.689,26 Sim

0217 - ANEL INJETOR 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:52:50

SABO SABO 4,00 256,00 1.024,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:22:28

NITRILICO TBC 4,00 213,64 854,56 Sim

0218 - CONE ROLAMENTO DIANTEIRO 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:53:17

FAG FAG 5,00 500,00 2.500,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:23:02

esferas TIMKEM 5,00 429,95 2.149,75 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:12:55

GM GM 5,00 443,25 2.216,25 Sim

0219 - CAPA ROLAMENTO DIANTEIRO 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:53:57

FAG FAG 5,00 500,00 2.500,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:23:48

esferas TIMKEM 5,00 410,55 2.052,75 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:15:24

GM GM 5,00 423,25 2.116,25 Sim

0220 - RESPIRO DO MOTOR 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:54:21

JAMAICA JAMAICA 4,00 220,00 880,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:24:18

blindado TBC 4,00 258,26 1.033,04 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:17:43

NAKATA NAKATA 4,00 266,25 1.065,00 Sim

0221 - BOMBA ALIMENTADORA 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:55:48

BOSCH BOSCH 2,00 960,00 1.920,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:29:51

blindado URBA 2,00 925,38 1.850,76 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:18:46

NAKATA NAKATA 2,00 954,00 1.908,00 Sim

0222 - PORCA DE LÂMINA 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:56:08

ASUS ASUS 476,00 15,00 7.140,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:30:21

AÇO FORJADO FEY 476,00 13,10 6.235,60 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:19:43

AGR AGR 476,00 13,50 6.426,00 Sim

0223 - PARAFUSO DA LÂMINA 120H - ANO 2012
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:56:25

ASUS ASUS 476,00 30,00 14.280,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:31:12

aço FEY 476,00 24,49 11.657,24 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:21:18

NAKATA NAKATA 476,00 25,25 12.019,00 Sim

0224 - EIXO DA RODA 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:56:44

REX REX 6,00 3.900,00 23.400,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:32:08

AÇO FORJADO ITR ITALY 6,00 3.299,16 19.794,96 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:22:50

GM GM 6,00 3.401,20 20.407,20 Sim

0225 - RETENTOR ARTICULAÇÃO 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:57:06

SABO SABO 10,00 80,00 800,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:32:40

blindado sabó 10,00 75,10 751,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:24:29

NAKATA NAKATA 10,00 77,42 774,20 Sim

0226 - BUCHA ARTICULAÇÃO CENTRAL 120H - ANO 2012
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:57:27

ASUS ASUS 10,00 470,00 4.700,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:33:32

AÇO FORJADO BIZA 10,00 429,95 4.299,50 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:25:19

METALEVE METALEVE 10,00 443,25 4.432,50 Sim

0227 - REPARO CIL.ELEVAÇÃO LAMINA 120H - ANO 2012.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:57:52

APC APC 12,00 730,00 8.760,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:34:25

JOGO APC 12,00 615,36 7.384,32 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:26:01

NAKATA NAKATA 12,00 634,39 7.612,68 Sim

0228 - JOGO CALÇO ARTICULAÇÃO RG140B ( ANO 2014 ).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:58:11

METISA METISA 8,00 280,00 2.240,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:35:07

JOGO APC 8,00 216,31 1.730,48 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:26:53

NAKATA NAKATA 8,00 223,00 1.784,00 Sim

0229 - JOGO DE CALÇO DA LAMINA (METAL) RG140B ( ANO 2014 ).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:58:28

METISA METISA 10,00 1.400,00 14.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:36:02

AÇO FORJADO APC 10,00 1.240,63 12.406,30 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:27:34

NAKATA NAKATA 10,00 1.279,00 12.790,00 Sim

0230 - BARRA DIREÇÃO CURTA RG140B ( ANO 2014 ).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
21:59:07

NAKATA NAKATA 20,00 500,00 10.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:36:42

AÇO FORJADO TBC 20,00 410,55 8.211,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:28:35

NAKATA NAKATA 20,00 423,25 8.465,00 Sim

0231 - CORREIA DO ALTERNADOR RG140B ( ANO 2014 ).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:00:26

CONTINENTAL CONTINENTAL 5,00 200,00 1.000,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:37:31

8pk GATES 5,00 132,59 662,95 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:29:29

METALEVE METALEVE 5,00 136,69 683,45 Sim

0232 - JG EMBUCHAMENTO RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:00:53

BUTUEM BUTUEM 10,00 1.910,00 19.100,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:38:12

JOGO TBC 10,00 1.845,91 18.459,10 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:30:11

COFAP COFAP 10,00 1.903,00 19.030,00 Sim

0233 - VALVULA SOLENOID RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:01:11

TEM TEM 10,00 1.910,00 19.100,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
11:40:18

blindado TBC 10,00 1.845,91 18.459,10 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:30:51

GM GM 10,00 1.903,00 19.030,00 Sim

0234 - JOGO DE JUNTA COMPLETO RG140B ( ANO 2014 ).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:01:38

SABO SABO 2,00 1.910,00 3.820,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
14:23:46

kit TBC 2,00 1.845,91 3.691,82 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:31:33

ILLNOIS ILLNOIS 2,00 1.903,00 3.806,00 Sim

0235 - REPARO DA EMBREAGEM DUPLA RG140B ( ANO 2014 ).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:02:05

LUK LUK 5,00 1.910,00 9.550,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
14:24:26

kit APC 5,00 1.845,91 9.229,55 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:32:10

NAKATA NAKATA 5,00 1.903,00 9.515,00 Sim

0236 - BARRA DIREÇÃO CURTA RG140B ( ANO 2014).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:02:23

NAKATA NAKATA 6,00 2.000,00 12.000,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
14:27:39

blindado TBC 6,00 1.894,65 11.367,90 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:33:02

NAKATA NAKATA 6,00 1.953,25 11.719,50 Sim

0237 - BARRA SUP. RG140B ( ANO 2014 ).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:03:06

NAKATA NAKATA 4,00 2.000,00 8.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
14:29:55

blindado TBC 4,00 1.894,65 7.578,60 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:33:53

NAKATA NAKATA 4,00 1.953,25 7.813,00 Sim

0238 - BOMBA ALIMENTADORA. RG140B ( ANO 2014 ).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:03:25

BOSCH BOSCH 2,00 400,00 800,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
14:33:36

blindado MIRADOR 2,00 382,91 765,82 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:34:30

NAKATA NAKATA 2,00 394,75 789,50 Sim

0239 - CABEÇOTE RG140B ( ANO 2014 ).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:03:50

MANDO MANDO 2,00 11.900,00 23.800,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
14:41:55

blindado TBC 2,00 10.915,65 21.831,30 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:35:11

VW VW 2,00 11.253,25 22.506,50 Sim

0240 - CABO ACELERADOR RG140B ( ANO 2014 ).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:04:13

CABOVEL CABOVEL 2,00 300,00 600,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
15:01:28

blindado TBC 2,00 248,56 497,12 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:35:54

VW VW 2,00 256,25 512,50 Sim

0241 - CARTER MOTOR RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:06:11

IGASA IGASA 2,00 1.999,00 3.998,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
15:02:12

blindado TBC 2,00 1.849,79 3.699,58 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:36:54

VW VW 2,00 1.907,00 3.814,00 Sim

0242 - CORREIA RG140B ( ANO 2014 ).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:06:34

CONTINENTAL CONTINENTAL 8,00 130,00 1.040,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
15:03:36

8pk GATES 8,00 121,25 970,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:38:02

VW VW 8,00 125,00 1.000,00 Sim

0243 - CORRENTE RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:09:12

ASUS ASUS 3,00 2.960,00 8.880,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
15:04:55

AÇO FORJADO DAIDO 3,00 2.757,09 8.271,27 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:38:49

VW VW 3,00 2.842,36 8.527,08 Sim

0244 - LAMINA CURVA RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:09:32

METISA METISA 17,00 1.100,00 18.700,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

09/07/2021 -
15:08:20

AÇO FORJADO TBC 17,00 1.053,18 17.904,06 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:39:42

VW VW 17,00 1.085,75 18.457,75 Sim

0245 - SOLENOIDE RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:09:54

TEM TEM 2,00 999,00 1.998,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
14:36:38

BLINDADA TBC 2,00 933,09 1.866,18 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:46:08

NAKATA NAKATA 2,00 961,95 1.923,90 Sim

0246 - ROLAMENTO DO TENSOR RG140B ( ANO 2014 ).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:10:12

FAG FAG 4,00 500,00 2.000,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
14:37:23

ESFERAS TIMKEN 4,00 428,01 1.712,04 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:46:56

GM GM 4,00 441,25 1.765,00 Sim

0247 - ROLAMENTO DE CONE 2N2139 RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:10:32

FAG FAG 6,00 270,00 1.620,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
14:38:42

ESFERAS TIMKEN 6,00 256,08 1.536,48 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:48:16

GM GM 6,00 264,00 1.584,00 Sim

0248 - ROLAMENTO 7807 RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:10:50

FAG FAG 4,00 400,00 1.600,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
14:39:45

ESFERAS TIMKEN 4,00 316,71 1.266,84 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:48:53

GM GM 4,00 326,50 1.306,00 Sim

0249 - RETENTOR RG140B ( ANO 2014 ).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:11:11

SABO SABO 40,00 260,00 10.400,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
14:40:52

BLINDADA SABÓ 40,00 249,77 9.990,80 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:49:28

GM GM 40,00 257,49 10.299,60 Sim

0250 - PORCA DE AJUSTE RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:11:34

ASUS ASUS 100,00 250,00 25.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
14:41:34

AÇO FEY 100,00 217,28 21.728,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:50:08

AGR AGR 100,00 224,00 22.400,00 Sim

0251 - GRAXETA PISTÃO RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:13:03

SABO SABO 4,00 200,00 800,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
14:49:34

KIT SABÓ 4,00 161,51 646,04 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:53:01

GM GM 4,00 166,50 666,00 Sim

0252 - CORREIA MOTOR RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:13:31

CONTINENTAL CONTINENTAL 4,00 150,00 600,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
14:50:55

8PK GATES 4,00 120,04 480,16 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:53:57

GM GM 4,00 123,75 495,00 Sim

0253 - PARAFUSO 1/2 POLEGADA X 2.1/2 POLEGADAS RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:13:50

ASUS ASUS 10,00 10,00 100,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
14:55:44

AÇO FEY 10,00 7,98 79,80 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:55:05

GM GM 10,00 8,23 82,30 Sim

0254 - POLIA RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:14:10

DAYCO DAYCO 4,00 390,00 1.560,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:56:09

PLACOCOM PLACOCOM 4,00 384,75 1.539,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:12:12

AÇO TBC 4,00 373,21 1.492,84 Sim

0255 - VALVULA SELENÓIDE RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:14:31

TEM TEM 2,00 1.500,00 3.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:56:50

GM GM 2,00 1.429,00 2.858,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:14:47

BLINDADA TBC 2,00 1.386,13 2.772,26 Sim

0256 - PINO ARTICULAÇÃO CENTRAL RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:14:51

ASUS ASUS 4,00 1.100,00 4.400,00 Sim



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 76 de 821

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:57:41

GM GM 4,00 1.078,25 4.313,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:15:25

BLINDADA TBC 4,00 1.045,90 4.183,60 Sim

0257 - VALVULA TERMOSTÁTICA RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:15:13

TEM TEM 2,00 180,00 360,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:58:23

GM GM 2,00 170,50 341,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:16:27

BLINDADA TBC 2,00 165,39 330,78 Sim

0258 - LUVA BRONZE RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:15:30

ASUS ASUS 8,00 350,00 2.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:59:13

GM GM 8,00 349,00 2.792,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:18:14

BLINDADA TBC 8,00 338,53 2.708,24 Sim

0259 - BOMBA OLEO RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:15:46

SHADEC SHADEC 2,00 1.200,00 2.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
21:59:51

NAKATA NAKATA 2,00 1.088,25 2.176,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:19:57

BLINDADA MEDAL 2,00 1.055,60 2.111,20 Sim

0260 - BOMBA COMBUSTIVEL RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:16:04

WEBER WEBER 2,00 500,00 1.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:00:58

NAKATA NAKATA 2,00 449,00 898,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:20:43

BLINDADA MIRADOR 2,00 435,53 871,06 Sim

0261 - UNHA ESCARIFICADOR RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:17:44

METISA METISA 15,00 100,00 1.500,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:04:23

COFAP COFAP 15,00 94,71 1.420,65 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:22:59

BLINDADA TBC 15,00 91,87 1.378,05 Sim

0262 - BOMBA AGUA RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:18:05

NAKATA NAKATA 3,00 500,00 1.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:05:26

NAKATA NAKATA 3,00 416,86 1.250,58 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:24:13

BLINDADA URBA 3,00 404,35 1.213,05 Sim

0263 - JUNTA CARTER RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:18:23

SABO SABO 4,00 200,00 800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:08:01

SABO SABO 4,00 136,25 545,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:30:26

KIT SABÓ 4,00 132,16 528,64 Sim

0264 - PINHÃO GIRO RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:18:50

ASUS ASUS 2,00 1.600,00 3.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:09:49

NAKATA NAKATA 2,00 1.499,00 2.998,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:32:18

AÇO ITR ITALY 2,00 1.454,03 2.908,06 Sim

0265 - ANEL INJETOR RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:19:12

FAG FAG 4,00 90,00 360,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:10:59

BETEL PARTS BETEL PARTS 4,00 87,00 348,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:33:11

BOR NITRILICO 4,00 84,39 337,56 Sim

0266 - CONE ROLAMENTO DIANTEIRO RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:19:28

FAG FAG 5,00 400,00 2.000,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:12:14

GM GM 5,00 326,50 1.632,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:33:47

ESFERAS TIMKEN 5,00 316,71 1.583,55 Sim

0267 - CAPA ROLAMENTO DIANTEIRO RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:20:26

FAG FAG 5,00 330,00 1.650,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:13:10

GM GM 5,00 227,25 1.136,25 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:34:32

ESFERAS TIMKEN 5,00 220,43 1.102,15 Sim

0268 - RESPIRO DO MOTOR RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:20:45

JAMAICA JAMAICA 4,00 180,00 720,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:14:07

NAKATA NAKATA 4,00 161,00 644,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:35:12

BLINDADA TBC 4,00 156,17 624,68 Sim

0269 - BOMBA ALIMENTADORA RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:21:01

BOSCH BOSCH 2,00 400,00 800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:15:02

NAKATA NAKATA 2,00 371,50 743,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:36:10

BLINDADA MIRADOR 2,00 360,36 720,72 Sim

0270 - PORCA DE LÂMINA RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:21:19

ASUS ASUS 476,00 10,00 4.760,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:15:56

AGR AGR 476,00 7,04 3.351,04 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:37:11

AÇO FEY 476,00 6,83 3.251,08 Sim

0271 - EIXO DA RODA RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:23:35

ASUS ASUS 6,00 5.900,00 35.400,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:59:47

GM GM 6,00 5.681,00 34.086,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:38:20

AÇO ITR ITALY 6,00 5.510,57 33.063,42 Sim

0272 - PARAFUSO DA LÂMINA RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:24:52

ASUS ASUS 476,00 10,00 4.760,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:59:22

GM GM 476,00 8,50 4.046,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:39:20

AÇO FEY 476,00 8,25 3.927,00 Sim

0273 - RETENTOR ARTICULAÇÃO RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:25:12

SABO SABO 200,00 95,00 19.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:59:05

GM GM 200,00 88,25 17.650,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:40:00

BLINDADA SABÓ 200,00 85,60 17.120,00 Sim

0274 - BUCHA ARTICULAÇÃO CENTRAL RG140B ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:25:27

ASUS ASUS 40,00 80,00 3.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:58:44

METAL LEVE METAL LEVE 40,00 78,50 3.140,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:40:44

AÇO BIZA 40,00 76,15 3.046,00 Sim

0275 - ANEL ENCOSTO CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:25:42

ASUS ASUS 20,00 300,00 6.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:58:24

BETEL PARTS BETEL PARTS 20,00 202,25 4.045,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:41:47

BOR TBC 20,00 196,18 3.923,60 Sim

0276 - BOMBA OLEO MOTOR CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:25:57

SHADEC SHADEC 4,00 1.900,00 7.600,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:57:57

NAKATA NAKATA 4,00 1.752,50 7.010,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:42:40

BLINDADA MEDAL 4,00 1.699,93 6.799,72 Sim

0277 - BUCHA CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:26:13

ASUS ASUS 50,00 135,00 6.750,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:57:09

METAL LEVE METAL LEVE 50,00 115,75 5.787,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:43:28

AÇO BIZA 50,00 112,28 5.614,00 Sim

0278 - CHAPA CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:26:39

ASUS ASUS 6,00 250,00 1.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:56:48

GM GM 6,00 223,25 1.339,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:44:20

AÇO TBC 6,00 216,55 1.299,30 Sim

0279 - TERMINAL BRAÇO DE DIREÇÃO CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:26:54

NAKATA NAKATA 4,00 400,00 1.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:56:29

COFAP COFAP 4,00 378,25 1.513,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:45:05

AÇO NAKATA 4,00 366,90 1.467,60 Sim

0280 - COROA CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:27:10

METISA METISA 2,00 700,00 1.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:56:05

NAKATA NAKATA 2,00 609,00 1.218,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:46:48

AÇO ITR ITALY 2,00 590,73 1.181,46 Sim

0281 - DENTE ECOPLAN CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:28:35

METISA METISA 30,00 260,00 7.800,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:55:30

GM GM 30,00 223,25 6.697,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:47:35

AÇO TBC 30,00 216,55 6.496,50 Sim

0282 - DISCO CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:28:53

METISA METISA 10,00 360,00 3.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:55:11

GM GM 10,00 323,25 3.232,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:48:35

AÇO TBC 10,00 313,55 3.135,50 Sim

0283 - ENGRENAGEM CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:29:11

ASUS ASUS 15,00 200,00 3.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:54:47

AGCO PARTS AGCO PARTS 15,00 199,50 2.992,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:49:20

AÇO ITR ITALY 15,00 193,52 2.902,80 Sim

0284 - JOGO JUNTAS CABEÇOTE CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:29:30

METISA METISA 3,00 1.200,00 3.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:54:19

ILLNOIS ILLNOIS 3,00 1.085,75 3.257,25 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:50:01

KIT SABÓ 3,00 1.053,18 3.159,54 Sim

0285 - LAMINA BASE SOLDADA CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:29:45

METISA METISA 2,00 2.000,00 4.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:53:52

GM GM 2,00 1.926,50 3.853,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:50:49

AÇO TBC 2,00 1.868,71 3.737,42 Sim

0286 - PINO SUPERIOR DA TRAÇÃO 4X4 CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:30:00

ASUS ASUS 5,00 350,00 1.750,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:53:26

VOLVO VOLVO 5,00 323,25 1.616,25 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:52:05

AÇO TBC 5,00 313,55 1.567,75 Sim

0287 - PINO EIXO CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:30:14

ASUS ASUS 5,00 300,00 1.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:52:50

VOLVO VOLVO 5,00 276,50 1.382,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:52:55

KIT TBC 5,00 268,21 1.341,05 Sim

0288 - PORTA SATELITE C/ EIXO TRAZ. CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:30:29

SABO SABO 2,00 2.500,00 5.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:52:29

GM GM 2,00 2.480,75 4.961,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:53:52

BLINDADA TBC 2,00 2.406,33 4.812,66 Sim

0289 - RETENTOR CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:30:46

SABO SABO 100,00 300,00 30.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:52:06

GM GM 100,00 223,25 22.325,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:54:50

BLINDADA SABÓ 100,00 216,55 21.655,00 Sim

0290 - ROLAMENTO CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:31:03

FAG FAG 15,00 300,00 4.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:51:42

GM GM 15,00 223,25 3.348,75 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:55:32

ESFERAS SABÓ 15,00 216,55 3.248,25 Sim

0291 - ROLAMENTO AGULHA CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:32:26

INA INA 15,00 300,00 4.500,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:51:15

GM GM 15,00 223,25 3.348,75 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:56:25

ESFERAS TIMKEN 15,00 216,55 3.248,25 Sim

0292 - ROLETE CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:32:44

INA INA 10,00 300,00 3.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:57:25

AÇO TBC 10,00 216,55 2.165,50 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:33:53

NAKATA NAKATA 10,00 223,25 2.232,50 Sim

0293 - TRAVA DENTE CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:32:58

ASUS ASUS 30,00 20,00 600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:50:31

COFAP COFAP 30,00 14,50 435,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:58:01

AÇO TBC 30,00 14,07 422,10 Sim

0294 - ENGRENAGEM PLANETARIA CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:33:19

SPICER SPICER 5,00 700,00 3.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:50:10

AGCO PARTS AGCO PARTS 5,00 582,50 2.912,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:58:51

AÇO TBC 5,00 565,03 2.825,15 Sim

0295 - PINHÃO SATÉLITE DO EIXO TRASEIRO CURTO CASE ( ANO 2012 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:33:48

SPICER SPICER 4,00 500,00 2.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:49:49

GM GM 4,00 486,50 1.946,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

10/07/2021 -
23:59:39

AÇO ITR ITALY 4,00 471,91 1.887,64 Sim

0296 - ANEL ENCOSTO 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:34:05

SPICER SPICER 20,00 300,00 6.000,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:49:29

BETEL PARTS BETEL PARTS 20,00 238,25 4.765,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:03:43

BOR NITRILICO 20,00 231,10 4.622,00 Sim

0297 - BOMBA OLEO MOTOR 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:34:22

SHADEC SHADEC 4,00 1.500,00 6.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:48:58

NAKATA NAKATA 4,00 1.429,00 5.716,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:04:31

BLINDADA URBA 4,00 1.386,13 5.544,52 Sim

0298 - BUCHA 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:34:41

ASUS ASUS 50,00 300,00 15.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:48:38

METAL LEVE METAL LEVE 50,00 228,25 11.412,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:06:16

AÇO TBC 50,00 221,40 11.070,00 Sim

0299 - CHAPA 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:35:02

ASUS ASUS 6,00 350,00 2.100,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:48:17

GM GM 6,00 309,50 1.857,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:07:02

AÇO TBC 6,00 300,22 1.801,32 Sim

0300 - TERMINAL BRAÇO DE DIREÇÃO 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:35:18

NAKATA NAKATA 4,00 500,00 2.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:47:55

COFAP COFAP 4,00 486,50 1.946,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:07:42

AÇO NAKATA 4,00 471,91 1.887,64 Sim

0301 - COROA 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:36:42

SPICER SPICER 2,00 3.700,00 7.400,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:46:58

NAKATA NAKATA 2,00 3.591,50 7.183,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:08:24

AÇO ITR ITALY 2,00 3.483,76 6.967,52 Sim

0302 - DENTE ECOPLAN 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:36:58

METISA METISA 30,00 600,00 18.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:46:36

GM GM 30,00 541,50 16.245,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:09:13

AÇO TBC 30,00 525,26 15.757,80 Sim

0303 - DISCO 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:38:03

METISA METISA 10,00 300,00 3.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:46:11

GM GM 10,00 278,25 2.782,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:10:06

AÇO UNITEC 10,00 269,90 2.699,00 Sim

0304 - ENGRENAGEM 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:37:42

SPICER SPICER 15,00 700,00 10.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:45:48

AGCO PARTS AGCO PARTS 15,00 619,50 9.292,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:10:42

AÇO ITR ITALY 15,00 600,92 9.013,80 Sim

0305 - JOGO JUNTAS CABEÇOTE 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:38:58

SABO SABO 3,00 900,00 2.700,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:45:22

ILLNOIS ILLNOIS 3,00 842,00 2.526,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:11:28

KIT SABÓ 3,00 816,74 2.450,22 Sim

0306 - LAMINA BASE SOLDADA 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:39:15

SABO SABO 2,00 3.700,00 7.400,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:44:54

GM GM 2,00 3.591,50 7.183,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:12:23

AÇO TBC 2,00 3.483,76 6.967,52 Sim

0307 - PINO SUPERIOR DA TRAÇÃO 4X4 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:39:29

ASUS ASUS 5,00 80,00 400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:44:25

VOLVO VOLVO 5,00 73,50 367,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:13:21

BLINDADA TBC 5,00 71,30 356,50 Sim

0308 - PINO EIXO 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:39:44

ASUS ASUS 5,00 80,00 400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:44:07

VOLVO VOLVO 5,00 73,50 367,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:14:34

AÇO TBC 5,00 71,30 356,50 Sim

0309 - PORTA SATELITE C/ EIXO TRAZ. 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:40:01

SPICER SPICER 2,00 200,00 400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:43:47

GM GM 2,00 178,75 357,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:18:26

AÇO TBC 2,00 173,39 346,78 Sim

0310 - RETENTOR 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:40:20

SABO SABO 100,00 400,00 40.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:43:20

GM GM 100,00 349,00 34.900,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:19:12

BLINDADA SABÓ 100,00 338,53 33.853,00 Sim

0311 - ROLAMENTO 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:41:44

FAG FAG 15,00 700,00 10.500,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:42:44

GM GM 15,00 618,00 9.270,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:19:54

ESFERAS TIMKEN 15,00 599,46 8.991,90 Sim

0312 - ROLAMENTO AGULHA 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:42:01

INA INA 15,00 250,00 3.750,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:42:22

GM GM 15,00 204,50 3.067,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:20:34

ESFERAS TIMKEN 15,00 198,37 2.975,55 Sim

0313 - ROLETE 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:42:16

INA INA 10,00 50,00 500,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:21:23

AÇO TBC 10,00 39,04 390,40 Sim

0314 - TRAVA DENTE 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:42:34

ASUS ASUS 30,00 190,00 5.700,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:41:39

COFAP COFAP 30,00 180,25 5.407,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:21:58

AÇO TBC 30,00 174,84 5.245,20 Sim

0315 - ENGRENAGEM PLANETARIA 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:42:49

SPICER SPICER 5,00 400,00 2.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:41:12

AGCO PARTS AGCO PARTS 5,00 326,50 1.632,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:22:48

AÇO BIZA 5,00 316,71 1.583,55 Sim

0316 - PINHÃO SATÉLITE DO EIXO TRASEIRO CURTO 310K ( ANO 2010 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:43:40

SPICER SPICER 4,00 1.999,00 7.996,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:40:47

GM GM 4,00 1.882,25 7.529,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:24:03

AÇO ITR ITALY 4,00 1.825,78 7.303,12 Sim

0317 - ANEL ENCOSTO XCM GXT 870 BR (ANO 2018)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:44:00

ASUS ASUS 20,00 200,00 4.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:40:27

BETEL PARTS BETEL PARTS 20,00 193,75 3.875,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:25:01

BOR NITRILICO 20,00 187,94 3.758,80 Sim

0318 - BOMBA OLEO MOTOR XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:44:20

SHADEC SHADEC 4,00 1.700,00 6.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:40:02

NAKATA NAKATA 4,00 1.679,00 6.716,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:26:26

BLINDADA URBA 4,00 1.628,63 6.514,52 Sim

0319 - BUCHA XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:44:34

ASUS ASUS 50,00 200,00 10.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:39:42

TECFIL TECFIL 50,00 115,75 5.787,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:27:14

AÇO BIZA 50,00 112,28 5.614,00 Sim

0320 - CHAPA XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:44:49

ASUS ASUS 6,00 300,00 1.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:39:09

GM GM 6,00 223,25 1.339,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:28:24

AÇO BIZA 6,00 216,55 1.299,30 Sim

0321 - TERMINAL BRAÇO DE DIREÇÃO XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:46:39

NAKATA NAKATA 4,00 400,00 1.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:37:42

NAKATA NAKATA 4,00 366,50 1.466,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:30:14

AÇO NAKATA 4,00 355,51 1.422,04 Sim

0322 - COROA XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:49:07

SPICER SPICER 2,00 600,00 1.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:37:18

NAKATA NAKATA 2,00 582,25 1.164,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:30:53

AÇO ITR ITALY 2,00 564,78 1.129,56 Sim

0323 - DENTE ECOPLAN XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:49:23

METISA METISA 30,00 200,00 6.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:36:55

GM GM 30,00 166,25 4.987,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:31:54

AÇO TBC 30,00 161,26 4.837,80 Sim

0324 - DISCO XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:49:46

SHACS SHACS 10,00 310,00 3.100,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:36:31

LUK LUK 10,00 292,20 2.922,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:33:08

AÇO UNITEC 10,00 283,43 2.834,30 Sim

0325 - ENGRENAGEM XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:50:01

SPICER SPICER 15,00 200,00 3.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:36:11

AGCO PARTS AGCO PARTS 15,00 166,25 2.493,75 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:34:25

AÇO ITR ITALY 15,00 161,26 2.418,90 Sim

0326 - JOGO JUNTAS CABEÇOTE XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:50:16

SABO SABO 3,00 1.500,00 4.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:35:40

ILLNOIS ILLNOIS 3,00 1.316,50 3.949,50 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:35:07

KIT SABÓ 3,00 1.277,01 3.831,03 Sim

0327 - LAMINA BASE SOLDADA XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:50:32

METISA METISA 2,00 1.600,00 3.200,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:36:11

AÇO TBC 2,00 1.531,63 3.063,26 Sim

0328 - PINO SUPERIOR DA TRAÇÃO 4X4 XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:50:46

ASUS ASUS 5,00 300,00 1.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:35:00

VOLVO VOLVO 5,00 266,25 1.331,25 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:40:04

AÇO TBC 5,00 258,26 1.291,30 Sim

0329 - PINO EIXO XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:51:03

ASUS ASUS 5,00 300,00 1.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:34:34

VOLVO VOLVO 5,00 266,25 1.331,25 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:41:27

AÇO TBC 5,00 258,26 1.291,30 Sim

0330 - PORTA SATELITE C/ EIXO TRAZ. XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:51:27

SPICER SPICER 2,00 2.510,00 5.020,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:34:12

GM GM 2,00 2.579,00 5.158,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:42:06

AÇO TBC 2,00 2.501,63 5.003,26 Sim

0331 - RETENTOR XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:52:53

SABO SABO 100,00 180,00 18.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:43:21

BLINDADA SABÓ 100,00 161,51 16.151,00 Sim

0332 - ROLAMENTO XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:53:08

FAG FAG 15,00 200,00 3.000,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:33:22

GM GM 15,00 195,25 2.928,75 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:44:51

ESFERAS TIMKEN 15,00 189,39 2.840,85 Sim

0333 - ROLAMENTO AGULHA XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:53:24

INA INA 15,00 180,00 2.700,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:33:00

GM GM 15,00 166,50 2.497,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:45:55

ESFERAS TIMKEN 15,00 161,51 2.422,65 Sim

0334 - ROLETE XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:53:41

INA INA 10,00 170,00 1.700,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:46:34

AÇO TBC 10,00 151,63 1.516,30 Sim

0335 - TRAVA DENTE XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:53:56

ASUS ASUS 30,00 19,00 570,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:32:25

COFAP COFAP 30,00 16,80 504,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:47:10

AÇO TBC 30,00 16,30 489,00 Sim

0336 - ENGRENAGEM PLANETARIA XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:54:16

SPICER SPICER 5,00 720,00 3.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:32:03

AGCO PARTS AGCO PARTS 5,00 678,25 3.391,25 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:47:57

AÇO ITR ITALY 5,00 657,90 3.289,50 Sim

0337 - PINHÃO SATÉLITE DO EIXO TRASEIRO CURTO XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:54:38

SPICER SPICER 4,00 490,00 1.960,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:48:52

AÇO ITR ITALY 4,00 408,61 1.634,44 Sim

0338 - TAMPA DA LATERAL DO MOTOR DL30H ( ANO 2014 )
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:54:54

AUTOLINEA AUTOLINEA 5,00 390,00 1.950,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:31:07

TRA TRA 5,00 302,00 1.510,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:50:36

BLINDADA TBC 5,00 292,94 1.464,70 Sim

0339 - JUNTA DA TAMPA DL30H ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:55:17

SABO SABO 4,00 250,00 1.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:30:49

SABO SABO 4,00 204,50 818,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:51:26

KIT SABÓ 4,00 198,37 793,48 Sim

0340 - DENTES DA CONCHA DL30H ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:55:40

METISA METISA 30,00 390,00 11.700,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:52:47

AÇO TBC 30,00 307,49 9.224,70 Sim

0341 - JOGO DE JUNTA COMPLETO DL30H ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:57:02

SABO SABO 3,00 800,00 2.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:30:00

ILLNOIS ILLNOIS 3,00 697,75 2.093,25 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:56:18

KIT SABÓ 3,00 676,82 2.030,46 Sim

0342 - REPARO DA EMBREAGEM DUPLA DL30H ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:58:00

LUK LUK 7,00 400,00 2.800,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
00:59:10

KIT APC 7,00 327,38 2.291,66 Sim

0343 - BARRA DIREÇÃO CURTA DL30H ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:58:16

NAKATA NAKATA 4,00 2.000,00 8.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:29:21

NAKATA NAKATA 4,00 1.982,25 7.929,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
01:02:03

AÇO TBC 4,00 1.922,78 7.691,12 Sim
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0344 - BARRA SUP. DL30H ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:58:35

NAKATA NAKATA 4,00 1.500,00 6.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:28:52

NAKATA NAKATA 4,00 1.414,75 5.659,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
01:02:47

AÇO TBC 4,00 1.372,31 5.489,24 Sim

0345 - BOMBA ALIMENTADORA. DL30H ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:58:52

BOSCH BOSCH 2,00 500,00 1.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:28:29

NAKATA NAKATA 2,00 491,50 983,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
01:03:36

BLINDADA URBA 2,00 476,76 953,52 Sim

0346 - CABEÇOTE DO FILTRO DL30H ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:27:59

VW VW 4,00 1.991,50 7.966,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
01:04:21

AÇO TBC 4,00 1.931,76 7.727,04 Sim

0347 - CABO ACELERADOR DL30H ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:59:35

CABOVEL CABOVEL 4,00 400,00 1.600,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
01:04:58

BLINDADA TBC 4,00 307,98 1.231,92 Sim

0348 - CARTER MOTOR DL30H ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
22:59:56

IGASA IGASA 3,00 1.800,00 5.400,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
01:05:47

AÇO TBC 3,00 1.688,53 5.065,59 Sim

0349 - CORREIA DL30H ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:00:15

CONTINENTAL CONTINENTAL 6,00 350,00 2.100,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
01:06:29

8PK GATES 6,00 304,58 1.827,48 Sim

0350 - SOLENOIDE DL30H ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:00:31

TEM TEM 20,00 600,00 12.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
01:07:08

BLINDADA TBC 20,00 518,47 10.369,40 Sim

0351 - ROLAMENTO DL30H ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:02:02

FAG FAG 20,00 300,00 6.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:26:43

GM GM 20,00 237,00 4.740,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
08:34:36

ESFERAS TIMKEN 20,00 229,89 4.597,80 Sim

0352 - RETENTOR DL30H ( ANO 2014 )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:02:22

SABO SABO 100,00 300,00 30.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
08:35:23

BLINDADA SABÓ 100,00 282,51 28.251,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:36:03

NAKATA NAKATA 100,00 291,25 29.125,00 Sim

0353 - TAMPA DA LATERAL DO MOTOR WA200 ( ANO 2010)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:02:37

AUTOLINEA AUTOLINEA 5,00 6.200,00 31.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:36:11

TRA TRA 5,00 6.107,00 30.535,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
08:36:00

AÇO TBC 5,00 5.923,79 29.618,95 Sim

0354 - JUNTA DA TAMPA WA200 ( ANO 2010)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:02:53

SABO SABO 4,00 290,00 1.160,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:36:17

SABO SABO 4,00 228,16 912,64 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
08:37:49

KIT SABÓ 4,00 221,32 885,28 Sim

0355 - DENTES DA CONCHA WA200 ( ANO 2010)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:03:09

METISA METISA 30,00 500,00 15.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
08:43:28

AÇO TBC 30,00 423,20 12.696,00 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:37:06

METALEVE METALEVE 30,00 436,29 13.088,70 Sim

0356 - JOGO DE JUNTA COMPLETO WA200 ( ANO 2010)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:03:27

SABO SABO 3,00 1.600,00 4.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

10/07/2021 -
22:24:52

ILLNOIS ILLNOIS 3,00 1.682,00 5.046,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
08:44:05

KIT SABÓ 3,00 1.631,54 4.894,62 Sim

0357 - REPARO DA EMBREAGEM DUPLA WA200 ( ANO 2010)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:03:45

LUK LUK 7,00 500,00 3.500,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
08:44:41

KIT APC 7,00 459,78 3.218,46 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:37:53

NAKATA NAKATA 7,00 474,00 3.318,00 Sim

0358 - BARRA DIREÇÃO CURTA WA200 ( ANO 2010)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:04:00

NAKATA NAKATA 4,00 500,00 2.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:31:23

NAKATA NAKATA 4,00 442,00 1.768,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
08:45:20

AÇO TBC 4,00 428,74 1.714,96 Sim

0359 - BARRA SUP. WA200 ( ANO 2010)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:04:15

NAKATA NAKATA 4,00 1.700,00 6.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:30:55

NAKATA NAKATA 4,00 1.558,75 6.235,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
08:46:23

AÇO TBC 4,00 1.511,99 6.047,96 Sim

0360 - BOMBA ALIMENTADORA. WA200 ( ANO 2010)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:04:30

BOSCH BOSCH 2,00 900,00 1.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:30:25

NAKATA NAKATA 2,00 804,00 1.608,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
08:47:55

BLINDADA MIRADOR 2,00 779,88 1.559,76 Sim

0361 - CABEÇOTE DO FILTRO WA200 ( ANO 2010)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:06:30

DELPHI DELPHI 4,00 5.000,00 20.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:39:19

VW VW 4,00 4.865,75 19.463,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
08:52:19

AÇO PARKER 4,00 4.719,78 18.879,12 Sim

0362 - CABO ACELERADOR WA200 ( ANO 2010)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:06:52

CABOVEL CABOVEL 4,00 400,00 1.600,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
08:55:38

BLINDADA TBC 4,00 320,10 1.280,40 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:39:25

METALEVE METALEVE 4,00 330,00 1.320,00 Sim

0363 - CARTER MOTOR WA200 ( ANO 2010)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:07:09

IGASA IGASA 3,00 2.000,00 6.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
08:56:46

AÇO TBC 3,00 1.897,08 5.691,24 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:40:11

METALEVE METALEVE 3,00 1.955,75 5.867,25 Sim

0364 - CORREIA WA200 ( ANO 2010)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:07:31

CONTINENTAL CONTINENTAL 6,00 150,00 900,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
08:59:01

8PK GATES 6,00 120,67 724,02 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:41:02

METALEVE METALEVE 6,00 124,40 746,40 Sim

0365 - SOLENOIDE WA200 ( ANO 2010)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:07:46

TEM TEM 2,00 2.300,00 4.600,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:01:44

BLINDADA TBC 2,00 2.113,39 4.226,78 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:41:46

NAKATA NAKATA 2,00 2.178,75 4.357,50 Sim

0366 - ROLAMENTO WA200 ( ANO 2010)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:08:21

FAG FAG 20,00 400,00 8.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:42:00

GM GM 20,00 341,73 6.834,60 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:02:31

ESFERAS TIMKEN 20,00 331,48 6.629,60 Sim

0367 - RETENTOR WA200 ( ANO 2010)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:08:39

SABO SABO 100,00 700,00 70.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:03:09

BLINDADA SABÓ 100,00 589,28 58.928,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:42:37

NAKATA NAKATA 100,00 607,50 60.750,00 Sim

0368 - JUNTA CARTER NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:08:55

SABO SABO 6,00 500,00 3.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:27:42

SABO SABO 6,00 470,00 2.820,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:04:13

KIT SABÓ 6,00 455,90 2.735,40 Sim

0369 - JUNTA DE BORRACHA NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:09:13

SABO SABO 3,00 500,00 1.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:27:15

SABO SABO 3,00 430,00 1.290,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:05:08

BLINDADA SABÓ 3,00 417,10 1.251,30 Sim

0370 - VOLANTE MOTOR NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

08/07/2021 -
23:09:36

LUK LUK 5,00 5.600,00 28.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:26:51

MWM MWM 5,00 5.216,50 26.082,50 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:07:32

AÇO TBC 5,00 5.060,01 25.300,05 Sim

0371 - BOMBA ÓLEO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
13:37:03

SHADEC SHADEC 5,00 3.000,00 15.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:26:04

NAKATA NAKATA 5,00 2.942,25 14.711,25 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:09:55

BLINDADA MEDAL 5,00 2.853,98 14.269,90 Sim

0372 - BOMBA D´AGUA NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
13:37:24

NAKATA NAKATA 6,00 910,00 5.460,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:25:27

NAKATA NAKATA 6,00 863,00 5.178,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:11:31

BLINDADA URBA 6,00 837,11 5.022,66 Sim

0373 - TANQUE COMBUSTIVEL NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
13:37:50

BEPO BEPO 2,00 2.800,00 5.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:24:39

TECFIL TECFIL 2,00 2.591,50 5.183,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:13:27

AÇO TBC 2,00 2.513,76 5.027,52 Sim

0374 - KIT PISTÃO E ANEIS NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
13:39:22

METAL LEVE METAL LEVE 4,00 2.000,00 8.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:24:03

COFAP COFAP 4,00 1.967,50 7.870,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:14:21

BLINDADA TBC 4,00 1.908,48 7.633,92 Sim

0375 - EMBREAGEM MONTAD NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
13:40:22

LUK LUK 5,00 3.500,00 17.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:23:08

SACHS SACHS 5,00 3.162,25 15.811,25 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:14:59

AÇO TBC 5,00 3.067,38 15.336,90 Sim

0376 - DISCO EMBREAGEM NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
13:43:16

LUK LUK 3,00 1.900,00 5.700,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:21:02

LUK LUK 3,00 1.877,50 5.632,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:15:58

AÇO UNITEC 3,00 1.821,18 5.463,54 Sim

0377 - ADPATOR DE VOLANTE NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
13:48:26

LUK LUK 3,00 4.500,00 13.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:20:23

WG WG 3,00 4.454,00 13.362,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:16:30

AÇO TBC 3,00 4.320,38 12.961,14 Sim

0378 - EIXO PILOTO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
13:49:26

SPICER SPICER 3,00 4.000,00 12.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:17:48

AÇO ITR ITALY 3,00 3.838,53 11.515,59 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:43:48

METALEVE METALEVE 3,00 3.957,25 11.871,75 Sim

0379 - CONJUNTO ARTICULAÇÃO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
13:50:14

SPICER SPICER 3,00 2.500,00 7.500,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:18:39

BLINDADA TBC 3,00 2.031,91 6.095,73 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:44:29

METALEVE METALEVE 3,00 2.094,75 6.284,25 Sim

0380 - CONJUNTO MANGA EIXO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
13:50:36

SPICER SPICER 3,00 5.600,00 16.800,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:19:43

KIT TBC 3,00 4.987,98 14.963,94 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:45:13

METALEVE METALEVE 3,00 5.142,25 15.426,75 Sim

0381 - CONJUNTO CUBO DE RODA NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
13:58:56

SPICER SPICER 3,00 5.200,00 15.600,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:21:12

KIT TBC 3,00 4.969,55 14.908,65 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:46:11

METALEVE METALEVE 3,00 5.123,25 15.369,75 Sim

0382 - ANEL DE VEDAÇÃO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
13:59:13

SABO SABO 4,00 88,00 352,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:18:45

BETEL PARTS BETEL PARTS 4,00 77,75 311,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:21:54

BLINDADA NITRILICO 4,00 75,42 301,68 Sim

0383 - ROLAMENTO ROLETADO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
13:59:37

FAG FAG 4,00 500,00 2.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:18:11

GM GM 4,00 487,25 1.949,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:23:07

ESFERAS NTN JAPAN 4,00 472,63 1.890,52 Sim

0384 - CONJUNTO SEMI-EIXO LE NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:00:02

REX REX 4,00 2.200,00 8.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:17:39

REPEL REPEL 4,00 2.143,50 8.574,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:24:02

KIT TBC 4,00 2.079,20 8.316,80 Sim

0385 - CONJUNTO SEMI-EIXO LD NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:00:16

REX REX 5,00 2.300,00 11.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:16:46

REPEL REPEL 5,00 2.143,50 10.717,50 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:28:09

BLINDADA TBC 5,00 2.079,20 10.396,00 Sim

0386 - PLANETÁRIO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:00:38

SPICER SPICER 6,00 2.200,00 13.200,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:28:57

KIT TBC 6,00 2.079,20 12.475,20 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:47:10

NAKATA NAKATA 6,00 2.143,50 12.861,00 Sim

0387 - COROA EPICICLO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:01:05

SPICER SPICER 6,00 3.300,00 19.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:15:58

NAKATA NAKATA 6,00 3.145,00 18.870,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:29:42

AÇO ITR ITALY 6,00 3.050,65 18.303,90 Sim

0388 - ENGRENAGEM NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:01:27

SPICER SPICER 4,00 2.500,00 10.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:14:44

AGCO PARTS AGCO PARTS 4,00 2.365,20 9.460,80 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:31:07

AÇO ITR ITALY 4,00 2.294,24 9.176,96 Sim

0389 - SUPORTE DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:01:44

SPICER SPICER 4,00 3.200,00 12.800,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:31:49

KIT TBC 4,00 2.936,43 11.745,72 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:47:56

NAKATA NAKATA 4,00 3.027,25 12.109,00 Sim

0390 - CILINDRO DE DIREÇÃO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:01:59

DHB DHB 2,00 3.800,00 7.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:12:26

OGMIBENE OGMIBENE 2,00 3.520,00 7.040,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:32:28

BLINDADA TBC 2,00 3.414,40 6.828,80 Sim

0391 - CABEÇOTE MOTOR NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:03:58

AUTO LINEA AUTO LINEA 4,00 20.400,00 81.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:10:31

VW VW 4,00 20.348,75 81.395,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:35:19

AÇO TBC 4,00 19.738,29 78.953,16 Sim

0392 - MOTOR PARTIDA NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:05:10

VALEO VALEO 4,00 4.000,00 16.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:36:38

BLINDADA BOSCH 4,00 3.755,11 15.020,44 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:48:53

NAKATA NAKATA 4,00 3.871,25 15.485,00 Sim

0393 - VÁLVULA HIDRÁULICA NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:05:28

VALEO VALEO 3,00 3.600,00 10.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:09:35

PARKER PARKER 3,00 3.305,00 9.915,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:37:18

BLINDADA TBC 3,00 3.205,85 9.617,55 Sim

0394 - CAIXA DE SATÉLITE NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:05:58

SPICER SPICER 3,00 3.800,00 11.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:09:03

MAX GEAR MAX GEAR 3,00 3.640,00 10.920,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:37:51

AÇO TBC 3,00 3.530,80 10.592,40 Sim

0395 - EIXO PRINCIPAL NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:06:11

SPICER SPICER 2,00 3.600,00 7.200,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:38:23

AÇO ITR ITALY 2,00 3.324,43 6.648,86 Sim



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 103 de 821

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:49:32

METALEVE METALEVE 2,00 3.427,25 6.854,50 Sim

0396 - BOMBA INJETORA NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:15:10

DELPHI DELPHI 4,00 4.000,00 16.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:04:40

NAKATA NAKATA 4,00 3.973,00 15.892,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:39:06

BLINDADA MEDAL 4,00 3.853,81 15.415,24 Sim

0397 - VÁLVULA HIDROSTÁTICA NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:15:40

DHB DHB 4,00 2.500,00 10.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:03:54

AGNIBENE AGNIBENE 4,00 2.341,50 9.366,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:39:46

BLINDADA TBC 4,00 2.271,26 9.085,04 Sim

0398 - CONTRA EIXO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:17:03

SPICER SPICER 4,00 1.100,00 4.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:02:58

LONMAR LONMAR 4,00 1.044,00 4.176,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:40:27

AÇO TBC 4,00 1.012,68 4.050,72 Sim

0399 - DISCO DE FREIO INTERNO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:17:21

FRAS-LE FRAS-LE 8,00 400,00 3.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:02:17

RICAMBI RICAMBI 8,00 390,50 3.124,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:41:07

AÇO UNITEC 8,00 378,79 3.030,32 Sim

0400 - DISCO DE FREIO EXTERNO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:17:33

FRAS-LE FRAS-LE 8,00 400,00 3.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
17:01:45

RICAMBI RICAMBI 8,00 390,50 3.124,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:41:42

AÇO UNITEC 8,00 378,79 3.030,32 Sim

0401 - EIXO DIANTEIRO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:20:26

SPICER SPICER 5,00 4.900,00 24.500,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:42:55

AÇO ITR ITALY 5,00 4.298,31 21.491,55 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:52:19

CNH CNH 5,00 4.431,25 22.156,25 Sim

0402 - CONJUNTO BOMBA DIREÇÃO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:21:52

DHB DHB 5,00 3.000,00 15.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:43:56

KIT TBC 5,00 2.900,30 14.501,50 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:53:15

WEGA WEGA 5,00 2.990,00 14.950,00 Sim

0403 - CONJUNTO REPARO MATAL NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:22:12

SPICER SPICER 5,00 300,00 1.500,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:45:39

KIT TBC 5,00 260,69 1.303,45 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
15:53:57

HICH TECH HICH TECH 5,00 268,75 1.343,75 Sim

0404 - TERMINAL DE AÇO LE NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:22:33

NAKATA NAKATA 6,00 500,00 3.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:46:29

BLINDADA TBC 6,00 435,53 2.613,18 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:05:31

DNI DNI 6,00 449,00 2.694,00 Sim

0405 - TERMINAL DE AÇO LD NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:22:58

NAKATA NAKATA 6,00 500,00 3.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:47:22

AÇO TBC 6,00 435,53 2.613,18 Sim
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K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:06:18

BALDWIN BALDWIN 6,00 449,00 2.694,00 Sim

0406 - ANEL ENCOSTO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:23:17

SABO SABO 4,00 120,00 480,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:47:52

BOR NITRILICO 4,00 112,76 451,04 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:06:57

MCL MCL 4,00 116,25 465,00 Sim

0407 - BUCHA SUPORTE NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:23:59

ASUS ASUS 4,00 250,00 1.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
09:48:27

AÇO BIZA 4,00 198,85 795,40 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:07:34

TECFIL TECFIL 4,00 205,00 820,00 Sim

0408 - BUCHA DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:24:20

ASUS ASUS 4,00 125,00 500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:09:07

CNI CNI 4,00 114,50 458,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
22:32:55

AÇO BIZA 4,00 111,07 444,28 Sim

0409 - PINO DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:24:42

ASUS ASUS 6,00 340,00 2.040,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:09:59

VOLVO VOLVO 6,00 268,25 1.609,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
22:34:51

AÇO BIZA 6,00 260,20 1.561,20 Sim

0410 - ANEL DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:24:59

ASUS ASUS 4,00 250,00 1.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:10:42

BETEL PARTS BETEL PARTS 4,00 223,75 895,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
22:41:44

BOR NITRILICO 4,00 217,04 868,16 Sim

0411 - CUBO DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:26:24

ASUS ASUS 4,00 1.300,00 5.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:11:27

TED TED 4,00 1.285,50 5.142,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
22:44:13

AÇO BIZA 4,00 1.246,94 4.987,76 Sim

0412 - PORCA AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:26:42

ASUS ASUS 4,00 400,00 1.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:12:02

AGR AGR 4,00 338,75 1.355,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
22:48:06

AÇO FEY 4,00 328,59 1.314,36 Sim

0413 - EIXO ACIONADOR NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:27:06

SPICER SPICER 5,00 1.900,00 9.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:12:43

VETOR VETOR 5,00 1.867,25 9.336,25 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
22:54:50

AÇO ITR ITALY 5,00 1.811,23 9.056,15 Sim

0414 - TAMPA CUBO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:27:22

SPICER SPICER 5,00 390,00 1.950,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:13:17

T R A T R A 5,00 320,00 1.600,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
22:55:52

AÇO BIZA 5,00 310,40 1.552,00 Sim

0415 - ROLAMENTO RODA NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:27:36

FAG FAG 8,00 690,00 5.520,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:13:52

JR&S JR&S 8,00 670,00 5.360,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
22:56:38

ESFERAS TIMKEN 8,00 649,90 5.199,20 Sim

0416 - MANGA EIXO D. D. NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:27:52

SPICER SPICER 4,00 3.900,00 15.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:14:40

UFT UFT 4,00 3.357,50 13.430,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
22:57:17

AÇO TBC 4,00 3.256,78 13.027,12 Sim

0417 - MANGA EIXO D. E. NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:28:06

SPICER SPICER 4,00 3.500,00 14.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:15:49

UFT UFT 4,00 3.357,50 13.430,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:05:55

AÇO TBC 4,00 3.256,78 13.027,12 Sim

0418 - SEMI-EIXO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:28:21

REX REX 6,00 2.000,00 12.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:17:30

CNH CNH 6,00 1.967,50 11.805,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:07:00

AÇO ITR ITALY 6,00 1.908,48 11.450,88 Sim

0419 - GARFO ARTICULAÇÃO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:28:37

SPICER SPICER 2,00 2.000,00 4.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:18:08

TED TED 2,00 1.967,50 3.935,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:08:00

AÇO TBC 2,00 1.908,48 3.816,96 Sim

0420 - GARFO AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:29:01

SPICER SPICER 2,00 2.030,00 4.060,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:18:50

FALKON FALKON 2,00 2.118,75 4.237,50 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:08:35

AÇO TBC 2,00 2.055,19 4.110,38 Sim

0421 - CRUZETA DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:30:11

NAKATA NAKATA 4,00 1.100,00 4.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:19:39

STAHL STAHL 4,00 1.046,25 4.185,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:12:35

AÇO NAKATA 4,00 1.014,86 4.059,44 Sim

0422 - CRUZETA TRANSMISSÃO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:30:24

NAKATA NAKATA 4,00 750,00 3.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:20:15

STAHL STAHL 4,00 707,25 2.829,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:13:49

AÇO NAKATA 4,00 686,03 2.744,12 Sim

0423 - BARRA DE TRAÇÃO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:30:39

NAKATA NAKATA 2,00 1.400,00 2.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:20:52

USINIL USINIL 2,00 1.367,25 2.734,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:16:59

AÇO TBC 2,00 1.326,23 2.652,46 Sim

0424 - CAMISA DO CILINDRO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:30:54

METAL LEVE METAL LEVE 4,00 800,00 3.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:21:25

MAHLE MAHLE 4,00 775,50 3.102,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:19:57

BLINDADA TBC 4,00 752,24 3.008,96 Sim

0425 - JUNTA CABEÇOTE NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:31:26

SABO SABO 2,00 900,00 1.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:23:23

JP imports JP imports 2,00 894,50 1.789,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:20:43

BLINDADA TBC 2,00 867,67 1.735,34 Sim

0426 - BIELAS NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:31:47

MANDO MANDO 4,00 2.000,00 8.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:24:06

TXK TXK 4,00 1.903,00 7.612,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:22:06

AÇO TBC 4,00 1.845,91 7.383,64 Sim

0427 - JOGO ANÉIS NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:32:05

METAL LEVE METAL LEVE 5,00 1.200,00 6.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:24:50

MAHLE MAHLE 5,00 1.023,75 5.118,75 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:24:10

KIT SABÓ 5,00 993,04 4.965,20 Sim

0428 - SILENCIOSO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:34:00

MASTRA MASTRA 2,00 700,00 1.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:25:28

GOMAGRIL GOMAGRIL 2,00 673,75 1.347,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:25:15

AÇO TBC 2,00 653,54 1.307,08 Sim

0429 - ALAVANCA ACIONAMENTO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:35:04

SHANA SHANA 2,00 500,00 1.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:25:57

REPEL REPEL 2,00 437,50 875,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:25:47

AÇO TBC 2,00 424,38 848,76 Sim

0430 - ALAVANCA SELEÇÃO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:36:06

SHANA METAL LEVE 2,00 500,00 1.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:26:27

CNH CNH 2,00 437,50 875,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:26:23

AÇO TBC 2,00 424,38 848,76 Sim

0431 - FLANGE DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:44:49

SPICER SPICER 5,00 400,00 2.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:50:25

TED TED 5,00 301,50 1.507,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:26:59

AÇO TBC 5,00 292,46 1.462,30 Sim

0432 - ABRAÇADEIRA AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:46:07

SPICER SPICER 4,00 130,00 520,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:50:34

ACA ACA 4,00 125,00 500,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:34:01

AÇO TBC 4,00 121,25 485,00 Sim

0433 - PLATÔ DE EMBREAGEM NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:46:21

LUK LUK 2,00 3.000,00 6.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:28:28

PLACOCOM PLACOCOM 2,00 2.969,75 5.939,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:35:26

BLINDADA TBC 2,00 2.880,66 5.761,32 Sim

0434 - BOMBA HIDRÁULICA NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:46:37

DHB DHB 5,00 3.300,00 16.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:29:12

REPEL REPEL 5,00 3.129,75 15.648,75 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:39:56

BLINDADA MEDAL 5,00 3.035,86 15.179,30 Sim

0435 - CONJUTO FILTRO DE ÓLEO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:46:53

DELPHI DELPHI 2,00 300,00 600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:46:35

TECFIL TECFIL 2,00 294,75 589,50 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:40:24

BLINDADA TBC 2,00 285,91 571,82 Sim

0436 - PRÉ FILTRO DO AR NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:47:14

TECFIL TECFIL 2,00 600,00 1.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:46:40

PURIAR PURIAR 2,00 540,00 1.080,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:46:12

AÇO TBC 2,00 523,80 1.047,60 Sim

0437 - HORIMETRO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:51:11

TEM TEM 3,00 1.700,00 5.100,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:46:43

CNH CNH 3,00 1.165,75 3.497,25 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:46:47

BLINDADA TBC 3,00 1.130,78 3.392,34 Sim

0438 - PAINEL DE INSTRUMENTO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:51:33

TEM TEM 3,00 400,00 1.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:49:33

GOMAGRIL GOMAGRIL 3,00 316,50 949,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:47:18

AÇO TBC 3,00 307,01 921,03 Sim

0439 - JUNTA CARTER AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:51:49

SABO SABO 8,00 700,00 5.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:53:18

SABO SABO 8,00 673,25 5.386,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:47:53

BLINDADA SABÓ 8,00 653,05 5.224,40 Sim

0440 - JUNTA DE BORRACHA AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:52:05

SABO SABO 6,00 400,00 2.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:53:51

SABO SABO 6,00 373,25 2.239,50 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:50:03

AÇO SABÓ 6,00 362,05 2.172,30 Sim

0441 - VOLANTE MOTOR AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:58:58

LUK LUK 5,00 3.400,00 17.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:54:54

MWM MWM 5,00 3.391,50 16.957,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:50:34

AÇO TBC 5,00 3.289,76 16.448,80 Sim

0442 - BOMBA ÓLEO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:59:38

SHADEC SHADEC 5,00 2.000,00 10.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:55:25

AGCO AGCO 5,00 1.954,00 9.770,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:53:03

BLINDADA MEDAL 5,00 1.895,38 9.476,90 Sim

0443 - BOMBA D´AGUA AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
14:59:53

NAKATA NAKATA 2,00 7.000,00 14.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:55:57

URBA URBA 2,00 6.004,00 12.008,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:57:17

BLINDADA URBA 2,00 5.823,88 11.647,76 Sim

0444 - TANQUE COMBUSTIVEL AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
15:00:09

BEPO BEPO 2,00 3.000,00 6.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:56:30

TECFIL TECFIL 2,00 2.954,00 5.908,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:58:44

BLINDADA TBC 2,00 2.865,38 5.730,76 Sim

0445 - KIT PISTÃO E ANEIS AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
15:00:31

METAL LEVE METAL LEVE 4,00 1.100,00 4.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:57:07

MAHLE MAHLE 4,00 1.007,25 4.029,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:59:16

BLINDADA SABÓ 4,00 977,03 3.908,12 Sim

0446 - EMBREAGEM MONTAD AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
15:01:04

LUK LUK 5,00 3.200,00 16.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:57:54

SACHS SACHS 5,00 3.119,75 15.598,75 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

11/07/2021 -
23:59:50

AÇO TBC 5,00 3.026,16 15.130,80 Sim

0447 - DISCO EMBREAGEM AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
15:01:22

LUK METAL LEVE 3,00 1.900,00 5.700,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:58:42

LUK LUK 3,00 1.892,50 5.677,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:02:46

AÇO UNITEC 3,00 1.835,73 5.507,19 Sim

0448 - ADPATOR DE VOLANTE AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
15:01:39

LUK LUK 3,00 2.800,00 8.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:59:27

WG WG 3,00 2.631,50 7.894,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:03:30

AÇO TBC 3,00 2.552,56 7.657,68 Sim

0449 - EIXO PILOTO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
15:01:56

SPICER SPICER 3,00 2.700,00 8.100,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
16:59:58

EATON EATON 3,00 2.631,50 7.894,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:04:08

AÇO ITR ITALY 3,00 2.552,56 7.657,68 Sim

0450 - CONJUNTO ARTICULAÇÃO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
15:02:12

SPICER SPICER 3,00 4.900,00 14.700,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:00:30

TED TED 3,00 4.404,00 13.212,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:04:47

AÇO TBC 3,00 4.271,88 12.815,64 Sim

0451 - CONJUNTO MANGA EIXO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
15:03:12

SPICER SPICER 3,00 4.500,00 13.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:01:17

CNH CNH 3,00 4.404,00 13.212,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:09:22

AÇO TBC 3,00 4.271,88 12.815,64 Sim

0452 - CONJUNTO CUBO DE RODA AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
15:06:41

SPICER SPICER 3,00 4.500,00 13.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:01:50

FAG FAG 3,00 4.404,00 13.212,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:11:26

AÇO TBC 3,00 4.271,88 12.815,64 Sim

0453 - ANEL DE VEDAÇÃO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
15:07:14

SABO SABO 4,00 125,00 500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:07:31

AGR AGR 4,00 112,25 449,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:11:58

KIT TBC 4,00 108,88 435,52 Sim

0454 - ROLAMENTO ROLETADO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
15:07:39

FAG FAG 4,00 125,00 500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:08:15

FAG FAG 4,00 112,25 449,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:12:34

ESFERAS TIMKEN 4,00 108,88 435,52 Sim

0455 - CONJUNTO SEMI-EIXO LE AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
15:07:53

REX REX 4,00 3.900,00 15.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:08:52

DELLA ROSA DELLA ROSA 4,00 3.704,00 14.816,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:13:15

AÇO TIMKEN 4,00 3.592,88 14.371,52 Sim

0456 - CONJUNTO SEMI-EIXO LD AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
15:08:26

REX REX 5,00 3.900,00 19.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:09:25

DELLA ROSA DELLA ROSA 5,00 3.704,00 18.520,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:13:53

AÇO ITR ITALY 5,00 3.592,88 17.964,40 Sim

0457 - PLANETÁRIO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
15:09:20

SPICER SPICER 6,00 9.000,00 54.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:09:56

BFC BFC 6,00 8.691,50 52.149,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:14:36

AÇO TBC 6,00 8.430,76 50.584,56 Sim

0458 - COROA EPICICLOAGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
15:09:39

SPICER SPICER 6,00 3.000,00 18.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:10:28

NAKATA NAKATA 6,00 2.679,00 16.074,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:15:18

AÇO ITR ITALY 6,00 2.598,63 15.591,78 Sim

0459 - ENGRENAGEM AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
15:09:52

SPICER SPICER 4,00 3.000,00 12.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:10:55

AGCO PARTS AGCO PARTS 4,00 2.679,00 10.716,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:15:54

AÇO ITR ITALY 4,00 2.598,63 10.394,52 Sim

0460 - SUPORTE DE AÇO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
15:10:06

SPICER SPICER 4,00 3.400,00 13.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:11:23

AGR AGR 4,00 3.269,75 13.079,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:16:24

AÇO TBC 4,00 3.171,66 12.686,64 Sim

0461 - CILINDRO DE DIREÇÃO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:17:02

DHB DHB 2,00 2.900,00 5.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:12:08

OGMIBENE OGMIBENE 2,00 2.594,75 5.189,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:17:09

AÇO TBC 2,00 2.516,91 5.033,82 Sim

0462 - CABEÇOTE MOTOR AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:17:29

AUTO LINEA AUTO LINEA 4,00 21.000,00 84.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:12:51

SABO SABO 4,00 20.637,25 82.549,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:17:58

AÇO TBC 4,00 20.018,13 80.072,52 Sim

0463 - MOTOR PARTIDA AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:17:51

VALEO VALEO 4,00 4.000,00 16.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:13:44

REPEL REPEL 4,00 3.472,00 13.888,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:18:52

BLINDADA BOSCH 4,00 3.367,84 13.471,36 Sim

0464 - VÁLVULA HIDRÁULICA AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:18:11

DHB DHB 3,00 1.900,00 5.700,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:14:14

PARKER PARKER 3,00 1.659,00 4.977,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:19:26

BLINDADA TBC 3,00 1.609,23 4.827,69 Sim

0465 - CAIXA DE SATÉLITE AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:18:31

SPICER SPICER 3,00 3.800,00 11.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:14:52

SPICER SPICER 3,00 3.691,50 11.074,50 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:20:34

AÇO TBC 3,00 3.580,76 10.742,28 Sim

0466 - EIXO PRINCIPAL AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:18:52

SPICER SPICER 2,00 6.000,00 12.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:15:26

VALTRA VALTRA 2,00 5.467,50 10.935,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:21:13

AÇO ITR ITALY 2,00 5.303,48 10.606,96 Sim

0467 - BOMBA INJETORA AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:19:39

DELPHI DELPHI 4,00 9.000,00 36.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:15:57

FOX FOX 4,00 8.754,00 35.016,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:22:10

BLINDADA MEDAL 4,00 8.491,38 33.965,52 Sim

0468 - VÁLVULA HIDROSTÁTICA AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:20:06

DHB DHB 4,00 4.000,00 16.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:16:30

AGNIBENE AGNIBENE 4,00 3.404,00 13.616,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:22:42

BLINDADA ITR ITALY 4,00 3.301,88 13.207,52 Sim

0469 - CONTRA EIXO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:20:23

SPICER SPICER 4,00 150,00 600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:17:00

LONMAR LONMAR 4,00 101,25 405,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:23:21

AÇO TBC 4,00 98,21 392,84 Sim

0470 - DISCO DE FREIO INTERNO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:20:40

FRAS-LE FRAS-LE 8,00 150,00 1.200,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:17:39

FREMAX FREMAX 8,00 101,25 810,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:24:01

AÇO UNITEC 8,00 98,21 785,68 Sim

0471 - DISCO DE FREIO EXTERNO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:21:54

FRAS-LE FRAS-LE 8,00 350,00 2.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:18:33

FREMAX FREMAX 8,00 301,00 2.408,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:24:50

AÇO UNITEC 8,00 291,97 2.335,76 Sim

0472 - EIXO DIANTEIRO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:22:12

SPICER SPICER 5,00 2.900,00 14.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:19:01

SKF SKF 5,00 2.594,75 12.973,75 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:25:24

AÇO ITR ITALY 5,00 2.516,91 12.584,55 Sim

0473 - CONJUNTO BOMBA DIREÇÃO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:22:32

DHB DHB 5,00 3.000,00 15.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:19:34

AGCO AGCO 5,00 2.953,75 14.768,75 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:28:28

AÇO MEDAL 5,00 2.865,14 14.325,70 Sim

0474 - CONJUNTO REPARO MATAL AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:50:18

SPICER SPICER 6,00 1.500,00 9.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:20:13

REXROTH REXROTH 6,00 1.379,50 8.277,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:29:26

AÇO TBC 6,00 1.338,12 8.028,72 Sim

0475 - TERMINAL DE AÇO LE AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:50:35

NAKATA NAKATA 6,00 1.400,00 8.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:20:49

BALDWIN BALDWIN 6,00 1.379,50 8.277,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:30:14

BLINDADA NAKATA 6,00 1.338,12 8.028,72 Sim

0476 - TERMINAL DE AÇO LD AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:50:50

NAKATA NAKATA 6,00 1.500,00 9.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:21:20

KING PARTS KING PARTS 6,00 1.380,50 8.283,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:31:10

BLINDADA NAKATA 6,00 1.339,09 8.034,54 Sim

0477 - ANEL ENCOSTO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:51:13

ASUS ASUS 10,00 150,00 1.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:21:50

AGR AGR 10,00 123,25 1.232,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:31:43

BOR NITRILICO 10,00 119,55 1.195,50 Sim

0478 - BUCHA SUPORTE AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:51:37

ASUS ASUS 4,00 150,00 600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:22:24

AGCO AGCO 4,00 116,25 465,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:32:12

AÇO TBC 4,00 112,76 451,04 Sim

0479 - BUCHA DE AÇO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:52:02

ASUS ASUS 4,00 150,00 600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:23:04

AGCO AGCO 4,00 146,00 584,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:32:39

AÇO TBC 4,00 141,62 566,48 Sim

0480 - PINO DE AÇO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:52:32

ASUS ASUS 6,00 300,00 1.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:23:37

AGCO AGCO 6,00 209,80 1.258,80 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:33:25

AÇO TBC 6,00 203,51 1.221,06 Sim

0481 - ANEL DE AÇO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:55:32

ASUS ASUS 4,00 450,00 1.800,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:24:38

GEDORE GEDORE 4,00 412,25 1.649,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:34:05

BOR TBC 4,00 399,88 1.599,52 Sim

0482 - CUBO DE AÇO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:56:02

ASUS ASUS 4,00 500,00 2.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:25:10

AGCO AGCO 4,00 476,50 1.906,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:34:44

AÇO TBC 4,00 462,21 1.848,84 Sim

0483 - PORCA AÇO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:56:17

ASUS ASUS 4,00 400,00 1.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:25:46

AGR AGR 4,00 376,50 1.506,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:35:28

AÇO FEY 4,00 365,21 1.460,84 Sim

0484 - EIXO ACIONADOR AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:56:45

SPICERS SPICER 5,00 1.300,00 6.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:26:17

VETOR VETOR 5,00 1.138,25 5.691,25 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:38:03

AÇO TBC 5,00 1.104,10 5.520,50 Sim

0485 - TAMPA CUBO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:57:10

SPICER SPICER 5,00 500,00 2.500,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:26:49

AGCO AGCO 5,00 474,00 2.370,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:38:51

AÇO TBC 5,00 459,78 2.298,90 Sim

0486 - ROLAMENTO RODA AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:57:54

FAG FAG 8,00 550,00 4.400,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:27:20

SKF SKF 8,00 507,25 4.058,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:39:42

ESFERAS TBC 8,00 492,03 3.936,24 Sim

0487 - MANGA EIXO D. D. AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:58:34

SPICER SPICER 4,00 1.400,00 5.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:27:46

BALDWIN BALDWIN 4,00 1.356,75 5.427,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:41:25

AÇO TBC 4,00 1.316,05 5.264,20 Sim

0488 - MANGA EIXO D. E. AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:59:14

SPICER SPICER 4,00 1.400,00 5.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:28:14

KOYO KOYO 4,00 1.356,75 5.427,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:41:53

AÇO TBC 4,00 1.316,05 5.264,20 Sim

0489 - SEMI-EIXO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:59:42

REX REX 6,00 3.000,00 18.000,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:28:49

AGCO AGCO 6,00 2.832,25 16.993,50 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:42:24

AÇO TBC 6,00 2.747,28 16.483,68 Sim

0490 - GARFO ARTICULAÇÃO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
20:59:57

SPICER SPICER 2,00 2.300,00 4.600,00 Sim

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:29:20

DELLA ROSA DELLA ROSA 2,00 2.143,75 4.287,50 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:43:59

BLINDADA TBC 2,00 2.079,44 4.158,88 Sim

0491 - GARFO AÇO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:55:02

TED TED 2,00 1.897,25 3.794,50 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:02:06

NAKATA NAKATA 2,00 2.000,00 4.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:45:37

AÇO TBC 2,00 1.840,33 3.680,66 Sim

0492 - CRUZETA DE AÇO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:54:07

STAHL STAHL 4,00 1.125,75 4.503,00 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:02:36

NAKATA NAKATA 4,00 1.300,00 5.200,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:46:22

AÇO TBC 4,00 1.091,98 4.367,92 Sim

0493 - CRUZETA TRANSMISSÃO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:53:24

NAKATA NAKATA 4,00 1.125,75 4.503,00 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:03:08

NAKATA NAKATA 4,00 1.200,00 4.800,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:46:56

BLINDADA NAKATA 4,00 1.091,98 4.367,92 Sim

0494 - BARRA DE TRAÇÃO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:52:39

USINIL USINIL 2,00 3.680,75 7.361,50 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:03:25

NAKATA NAKATA 2,00 4.000,00 8.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:47:26

AÇO TBC 2,00 3.570,33 7.140,66 Sim

0495 - CAMISA DO CILINDRO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:51:34

KMP KMP 4,00 1.340,75 5.363,00 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:03:42

METAL LEVE METAL LEVE 4,00 1.500,00 6.000,00 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:48:14

BLINDADA TBC 4,00 1.300,53 5.202,12 Sim

0496 - JUNTA CABEÇOTE AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:50:05

ILLNOIS ILLNOIS 2,00 1.136,50 2.273,00 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:03:57

SABÓ SABÓ 2,00 1.300,00 2.600,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:49:01

KIT TBC 2,00 1.102,41 2.204,82 Sim

0497 - BIELAS AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:48:42

MANN FILTER MANN FILTER 4,00 1.468,50 5.874,00 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:04:33

MANDO MANDO 4,00 1.500,00 6.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:49:55

AÇO TBC 4,00 1.424,45 5.697,80 Sim

0498 - JOGO ANÉIS AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:46:16

MWM MWM 10,00 1.056,50 10.565,00 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:15:08

METAL LEVE METAL LEVE 10,00 1.100,00 11.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:50:52

KIT TBC 10,00 1.024,81 10.248,10 Sim

0499 - SILENCIOSO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:45:05

MASTRA MASTRA 2,00 1.876,25 3.752,50 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:16:49

MASTRA MASTRA 2,00 1.999,99 3.999,98 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:51:30

AÇO TBC 2,00 1.819,96 3.639,92 Sim

0500 - ALAVANCA ACIONAMENTO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:43:37

AGCO AGCO 2,00 1.876,25 3.752,50 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:17:26

SHANA SHANA 2,00 1.999,99 3.999,98 Sim
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BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:52:14

AÇO TBC 2,00 1.819,96 3.639,92 Sim

0501 - ALAVANCA SELEÇÃO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:41:29

AGCO AGCO 2,00 1.967,25 3.934,50 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:20:14

SHANA SHANA 2,00 2.000,00 4.000,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:53:47

AÇO TBC 2,00 1.908,23 3.816,46 Sim

0502 - FLANGE DE AÇO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

11/07/2021 -
17:31:40

AGCO AGCO 5,00 815,00 4.075,00 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:20:35

SPICER SPICER 5,00 900,00 4.500,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:55:04

AÇO TBC 5,00 790,55 3.952,75 Sim

0503 - ABRAÇADEIRA AÇO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:41:37

AGCO AGCO 4,00 54,75 219,00 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:21:06

SPICER SPICER 4,00 56,00 224,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:55:26

AÇO TBC 4,00 53,11 212,44 Sim

0504 - PLATÔ DE EMBREAGEM AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:41:39

LUK LUK 2,00 3.060,00 6.120,00 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:21:29

LUK LUK 2,00 3.100,00 6.200,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:56:35

AÇO TBC 2,00 2.968,20 5.936,40 Sim

0505 - BOMBA HIDRÁULICA AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:41:41

AST AST 5,00 2.482,60 12.413,00 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:23:14

DHB DHB 5,00 2.620,00 13.100,00 Sim



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 125 de 821

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:57:14

BLINDADA MEDAL 5,00 2.408,12 12.040,60 Sim

0506 - CONJUTO FILTRO DE ÓLEO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:41:45

REPEL REPEL 2,00 261,00 522,00 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:24:08

DELPHI DELPHI 2,00 270,00 540,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:57:46

KIT TBC 2,00 253,17 506,34 Sim

0507 - PRÉ FILTRO DO AR AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:41:48

TECNOAR TECNOAR 2,00 1.032,00 2.064,00 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:24:34

DELPHI DELPHI 2,00 1.050,00 2.100,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:58:55

KIT TBC 2,00 1.001,04 2.002,08 Sim

0508 - HORIMETRO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:41:50

FANIA FANIA 3,00 376,50 1.129,50 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:25:00

TEM TEM 3,00 400,00 1.200,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
00:59:30

BLINDADA TBC 3,00 365,21 1.095,63 Sim

0509 - PAINEL DE INSTRUMENTO AGCO- 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K M BATISTA
CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI -
EPP

20.200.321/0001-
47

09/07/2021 -
15:41:52

TUMBO TUMBO 3,00 1.897,00 5.691,00 Sim

CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

04.839.326/0001-
68

09/07/2021 -
21:25:37

KOSTAL KOSTAL 3,00 1.999,00 5.997,00 Sim

BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME

18.267.412/0001-
58

12/07/2021 -
01:00:08

AÇO TBC 3,00 1.840,09 5.520,27 Sim

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

CONFIANÇA PNEUS EIRELI 04.839.326/0001-68 60 dias

K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 20.200.321/0001-47 60 dias

BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME 18.267.412/0001-58 060 dias

AUTO PARABRISA LTDA 13.493.152/0001-15 60 dias

Lances Enviados
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0001 - TERMINAL DE DIREÇÃO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 07:37:12 430,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 10:59:08 416,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:22:06 414,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:22:23 413,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:22:52 412,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:23:23 410,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:23:45 410,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:24:23 409,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:37:00 409,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:37:25 408,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 09:44:38 349,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:44:40 408,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0002 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 07:37:24 200,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:00:11 186,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:22:12 185,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:22:35 184,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:22:58 184,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:23:34 183,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:23:50 183,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:24:35 182,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 09:44:54 182,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:44:59 155,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0003 - BICO INJETOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 07:37:39 750,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:01:41 726,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:22:21 725,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:22:48 724,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:23:04 723,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:23:44 722,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:23:56 722,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:24:44 721,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 09:46:01 721,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:46:17 647,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0004 - JGS LONA FREIO DIANTEIRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 07:37:48 500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:02:20 483,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:22:27 480,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:22:58 470,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:23:14 470,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:23:54 460,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:24:02 460,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:25:02 450,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 09:32:09 450,50 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:32:35 449,49 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:41:43 405,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:42:44 449,48 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0005 - JG LONA FREIO TRASEIRA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 07:38:08 500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:04:54 488,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:22:34 485,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:23:10 484,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:23:20 484,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:24:05 483,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 09:24:21 483,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:25:11 482,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:42:06 414,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:43:12 482,98 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0006 - SERVO DE EMBREAGEM FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 07:38:20 1.490,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:05:29 1.400,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:25:10 1.399,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:25:41 1.398,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:53:25 1.398,75 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:53:32 1.249,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0007 - BOMBA EMBREAGEM FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 07:38:31 1.400,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:07:02 1.321,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:25:14 1.320,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:26:00 1.310,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:32:44 1.310,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:33:55 1.309,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:45:11 1.309,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:45:21 1.123,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0008 - BOMBA D`AGUA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 07:38:41 1.200,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 11:07:26 1.072,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:25:20 1.070,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:26:25 1.069,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:45:24 1.069,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:46:41 947,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0009 - RODAS DE FERRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 07:38:52 1.300,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:07:49 1.163,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:25:25 1.160,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:26:47 1.159,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 09:53:42 1.159,75 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:53:50 988,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0010 - KIT DE EMBREAGEM FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 07:39:03 2.800,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:08:52 2.521,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:25:31 2.520,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:26:58 2.519,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:47:52 2.243,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:48:30 2.519,50 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0011 - ROLAMENTO DIANTEIRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:07:10 2.100,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 11:09:36 1.976,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:47:28 1.975,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:47:56 1.974,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:51:03 1.970,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:52:22 1.969,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:01:14 1.969,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:02:30 1.967,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:08:47 1.879,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 10:09:19 1.965,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0012 - FAROL PRINCIPAL FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:07:22 800,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:10:00 693,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:47:34 693,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:48:14 692,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:51:11 690,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:52:33 689,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:01:23 689,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:02:47 599,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 10:02:55 685,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0013 - KIT DE JUNTA SUPERIOR DO MOTOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:08:16 1.100,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:10:49 989,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:48:15 988,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:50:32 987,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:51:25 980,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:52:44 979,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:01:34 977,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 10:03:11 975,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:03:17 895,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0014 - ROLAMENTO TRASEIRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:08:33 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:11:13 550,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:48:39 549,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:50:45 543,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:51:31 540,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:52:56 539,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:01:45 537,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:09:00 498,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 10:09:31 535,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0015 - CUICA FREIO DIANTEIRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:08:49 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:12:35 575,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:48:51 574,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:51:00 573,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:51:35 570,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:55:07 569,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:01:54 568,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 10:05:26 565,99 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:05:52 489,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0016 - CUICA FREIO TRASEIRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:09:04 800,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:13:03 723,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:48:58 722,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:51:11 721,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:51:41 720,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:55:31 719,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:03:31 715,99 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:03:50 689,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0017 - FEIXE MOLA DIANTEIRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:09:22 3.200,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:17:48 3.085,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:49:07 3.080,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:51:23 3.079,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:51:53 3.075,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:55:39 3.074,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:09:18 2.949,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:10:05 3.070,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0018 - RELÉ COMANDO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:09:42 1.300,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 11:18:55 1.273,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:49:41 1.270,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:51:34 1.269,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:51:59 1.260,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:52:54 1.259,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:08:06 1.255,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:09:33 1.167,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:10:31 1.250,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0019 - FEIXE MOLA TRASEIRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:11:57 2.300,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:19:24 2.172,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 09:50:05 2.170,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:51:30 2.169,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:52:04 2.160,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:52:33 2.159,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:08:16 2.155,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:09:45 1.990,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:10:43 2.150,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0020 - MOLA MESTRE DIANTEIRA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:12:19 2.500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:19:53 2.280,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:52:10 2.270,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 09:53:52 2.269,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:05:58 2.265,99 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:06:10 2.189,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0021 - MOLA MESTRE TRASEIRA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:15:51 1.500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:22:08 1.236,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:50:10 1.230,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:51:51 1.229,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:52:18 1.220,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:54:24 1.219,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 145 de 821

12/07/2021 - 10:06:24 1.215,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:06:37 1.145,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0022 - SEMI-EIXO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:15:59 1.300,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:22:35 1.114,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:54:52 1.110,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:57:22 1.109,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:10:00 999,99 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:10:54 1.105,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0023 - CRUZETA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:16:10 900,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 11:22:58 750,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:55:28 749,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:57:32 748,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:10:12 730,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:11:07 745,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0024 - FECHADURA DA PORTA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:16:20 550,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:23:32 459,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:55:51 455,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:56:45 454,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 10:06:39 452,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:06:56 399,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0025 - CHAVE COMUTADORA DE LUZ COM DIMMER FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:16:30 400,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:24:02 340,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:56:01 338,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:57:40 337,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:06:49 335,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:07:30 329,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0026 - ROLAMENTOS CENTRO C/SUPORTE FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:16:40 490,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 11:24:33 420,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:56:15 419,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:57:51 418,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:10:26 399,99 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:11:16 415,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0027 - CARDAM COMPLETO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:16:46 2.500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:26:32 2.349,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:56:27 2.345,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:57:44 2.343,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 10:03:46 2.340,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:04:06 2.199,99 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0028 - BARRA DE DIREÇÃO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:16:55 2.300,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:27:00 2.100,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:52:42 2.090,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:53:25 2.089,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:56:35 2.080,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:57:11 2.079,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:10:35 1.999,90 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:11:26 2.075,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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0029 - RESERVATORIO DE AGUA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:17:05 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:27:25 542,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:52:50 540,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:54:57 539,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:57:09 530,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:58:04 529,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:11:53 495,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:12:16 525,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0030 - RADIADOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:17:15 2.000,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 11:27:48 1.855,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:52:55 1.850,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:55:20 1.849,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:57:14 1.840,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:58:16 1.839,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:10:47 1.799,90 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:11:37 1.837,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0031 - EMBREAGEM VISCOSA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:20:40 2.100,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:28:23 1.959,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:53:01 1.950,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 09:55:35 1.949,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:57:19 1.940,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:58:28 1.939,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:11:02 1.892,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:11:54 1.937,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0032 - COXIM TRASEIRO DA CABINE FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:20:56 900,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:29:48 826,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:53:08 820,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 09:55:48 819,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 09:57:24 815,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 09:58:37 814,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:05:36 813,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:07:01 812,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:12:14 811,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:12:52 809,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:14:25 789,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:15:16 750,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0033 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:21:16 500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:30:12 464,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:05:22 460,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 10:06:25 459,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:12:22 458,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:12:59 457,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:17:01 456,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:17:20 455,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:27:40 429,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:27:50 400,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0034 - VOLANTE DO MOTOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:21:36 3.000,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:30:36 2.426,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:05:14 2.420,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 10:06:04 2.419,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:12:27 2.418,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:13:13 2.417,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:17:06 2.416,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:17:37 2.415,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:28:58 2.350,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:29:44 2.250,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0035 - SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:21:54 1.300,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:37:00 1.166,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:05:01 1.150,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 10:05:19 1.149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:12:35 1.148,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:13:20 1.147,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:17:35 1.146,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:17:54 1.145,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:28:24 1.144,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:29:00 1.143,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:30:49 1.079,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:32:54 1.100,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0036 - TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:22:14 300,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 11:36:55 205,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:04:51 203,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:05:38 201,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:12:51 201,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:13:25 200,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:17:41 199,99 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:18:23 100,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:29:10 75,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:30:06 174,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0037 - INTERRUPTOR TÉRMICO DO RADIADOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:22:44 400,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 11:36:51 346,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:04:43 345,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:07:23 344,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:13:00 344,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:13:31 343,50 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:17:46 343,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:18:34 342,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:29:31 300,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:30:30 319,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0038 - BARRA LATERAL FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:23:02 1.200,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 11:37:29 1.032,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:04:33 1.030,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:07:59 1.029,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:13:07 1.029,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:13:38 1.028,50 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:17:54 1.027,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:19:08 1.020,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:22:18 950,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:23:45 980,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0039 - TAMPA RETENTORA DO ROLAMENTO DO EIXO PILOTO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:23:16 500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 11:37:53 472,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:26:30 470,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:27:40 469,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:28:16 468,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:29:16 467,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:45:52 420,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:46:13 428,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0040 - CABO DE COMANDO DA FECHADURA DA PORTA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:23:43 300,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:38:15 230,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:26:42 230,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 10:28:12 229,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:48:52 190,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:49:42 196,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0041 - TRAVA DA COLUNA DE DIREÇÃO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:25:32 500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:38:47 440,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:28:10 439,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:28:32 438,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:47:08 390,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:47:46 390,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0042 - BIELA DO MOTOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:25:47 620,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:39:13 590,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:26:54 589,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:29:25 588,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:45:44 539,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:46:12 540,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0043 - GARFO DO CARDAN FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:26:05 1.200,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:39:36 1.026,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:27:13 1.025,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 10:29:53 1.024,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:44:43 990,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:45:30 979,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0044 - LUVA DE CARDAN FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:26:23 1.200,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:39:59 1.043,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:28:42 1.042,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:30:19 1.041,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:49:05 1.000,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:50:01 949,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0045 - PONTEIRA DESLIZANTE FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:26:42 900,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:40:39 842,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:28:48 842,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:30:54 841,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:47:21 800,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:48:26 779,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0046 - PONTEIRA FIXA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:26:58 1.300,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:41:04 1.131,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:28:54 1.130,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 10:31:23 1.119,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:47:50 980,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:48:46 989,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0047 - BLOCO DE MOTOR FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:27:18 17.900,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:41:29 17.833,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:29:03 17.830,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:32:22 17.829,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:49:14 16.780,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:49:20 17.400,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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0048 - LUVA DESLIZANTE FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:27:34 1.000,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:41:53 963,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:31:34 960,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:32:07 959,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:52:53 846,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:53:46 900,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0049 - MANCAL CENTRAL FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:27:51 700,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:42:19 681,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:31:25 681,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 10:31:51 680,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:40:04 679,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:41:12 678,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:55:35 610,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:56:10 579,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0050 - SUBCONJUNTO DO MANCAL CENTRAL FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:28:05 780,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:42:46 714,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:31:07 713,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:32:42 712,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:39:42 712,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 10:41:26 711,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:54:02 639,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:54:27 650,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0051 - COMUTADOR ELÉTRICO DE IGNIÇÃO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:29:28 550,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:44:58 508,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:34:32 507,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:35:44 506,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:39:32 505,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:39:50 504,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 10:52:09 450,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:52:34 431,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0052 - JUNTA DO CABEÇOTE FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:29:40 900,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:45:29 841,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:39:23 840,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:40:16 839,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:59:32 780,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:59:51 739,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0053 - TERMINAL DO CARDAM FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:29:57 520,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 11:50:14 489,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:39:13 488,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:40:30 487,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:56:07 420,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:56:30 415,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0054 - BRONZE DA BIELA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:30:32 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:50:39 588,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:38:58 588,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:40:45 587,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:58:12 498,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 10:58:17 510,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0055 - BRONZINA DA BIELA FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:30:44 690,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:51:07 592,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:38:44 592,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:40:57 591,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:57:23 503,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:57:30 530,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0056 - VALVULA DE ADMISSÃO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:31:04 820,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 11:53:25 592,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:56:34 530,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:57:04 739,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0057 - ANÉIS DO PISTÃO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:31:15 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:53:51 782,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:36:31 599,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:38:07 599,98 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:39:03 59,97 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:57:47 495,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0058 - CAMISA DO CILINDRO FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:31:27 800,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:55:18 779,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:37:55 778,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:39:20 777,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:56:57 710,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:58:29 679,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0059 - VALVULA DE ESCAPE FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:31:42 700,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:55:43 600,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:37:27 600,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 10:38:28 599,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:55:51 510,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:58:40 530,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0060 - GUIA DE VALVULA STD. FORD CARGO 1722 - ANO 2009.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:32:00 500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:56:05 415,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:37:22 414,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:38:00 413,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:59:41 360,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:00:08 369,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0061 - MAQUINA DE VIDRO MANUAL IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:40:33 400,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:56:58 365,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:37:14 364,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 10:37:37 363,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 10:59:50 300,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:00:18 310,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0062 - TERMINAL DE DIREÇÃO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:40:48 400,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:57:23 349,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:00:37 349,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 11:01:55 348,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:23:05 297,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:24:17 300,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0063 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA CONVENCIONAL IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:41:01 200,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:58:16 123,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:00:59 123,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:02:08 122,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:18:34 90,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:19:25 105,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0064 - BICO INJETOR IVECO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:41:13 1.500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:58:43 1.212,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:01:39 1.210,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:02:26 1.209,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:24:14 1.030,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:24:26 1.140,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0065 - JGS LONA FREIO DIANTEIRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:41:43 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:59:15 521,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:01:55 520,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 11:02:37 519,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:17:04 450,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:17:15 478,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0066 - JG LONA FREIO TRASEIRA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:42:00 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 11:59:39 550,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:02:15 549,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:02:47 548,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:19:40 479,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:20:39 490,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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0067 - SERVO DE EMBREAGEM IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:42:16 1.500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:00:05 1.266,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:02:36 1.266,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:03:03 1.265,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:18:47 1.200,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:19:58 1.076,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0068 - BOMBA EMBREAGEM IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:42:31 1.000,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:01:33 989,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:02:51 987,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 11:04:48 986,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:23:22 840,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:24:42 920,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0069 - BOMBA D`AGUA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:42:49 800,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:06:58 755,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:03:04 754,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:03:35 753,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:24:37 679,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:25:02 700,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 181 de 821

0070 - RODAS DE FERRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

10/07/2021 - 12:07:27 1.171,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:21:28 1.100,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0071 - KIT DE EMBREAGEM IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:52:41 3.500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:09:37 3.244,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:03:24 3.240,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:03:53 3.239,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:21:38 2.890,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:21:44 3.100,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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0072 - ROLAMENTO DIANTEIRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:52:55 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:10:11 526,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:03:32 525,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:04:09 524,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:09:34 523,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:10:38 522,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:16:34 450,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:17:01 446,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0073 - FAROL PRINCIPAL IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:53:10 800,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 12:10:41 779,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:03:46 775,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:04:18 774,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:09:22 770,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:10:53 769,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:16:45 710,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:17:39 688,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0074 - KIT DE JUNTA SUPERIOR PARA MOTOR IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:53:23 1.500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:11:04 1.223,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:09:10 1.220,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 11:11:18 1.219,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:30:32 1.150,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:30:36 1.029,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0075 - ROLAMENTO TRASEIRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:53:40 500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:11:29 418,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:09:05 417,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:11:41 416,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:25:13 350,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:25:27 375,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0076 - CUICA FREIO DIANTEIRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:53:54 1.100,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:14:37 1.049,11 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:08:55 1.048,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:11:54 1.047,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:28:43 880,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:29:10 950,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0077 - CUICA FREIO TRASEIRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:54:10 1.200,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:21:41 1.032,86 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:08:36 1.030,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 11:12:10 1.029,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:23:53 899,99 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:25:23 960,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0078 - FEIXE MOLA DIANTEIRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:54:27 4.000,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:23:09 3.940,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:08:27 3.939,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:12:26 3.938,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:29:22 3.850,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:30:20 3.329,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0079 - RELÉ COMANDO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:54:41 300,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:23:35 249,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:08:14 248,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:12:46 24,79 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:25:38 18,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:25:44 215,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0080 - FEIXE MOLA TRASEIRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:54:56 3.900,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:24:53 3.646,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:08:05 3.640,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 11:13:17 3.639,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:27:31 2.999,99 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:28:32 3.560,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0081 - MOLA MESTRE DIANTEIRA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:58:01 800,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:27:15 782,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:32:51 782,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:33:49 781,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:55:58 700,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:56:40 685,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0082 - MOLA MESTRE TRASEIRA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:58:13 900,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:27:40 811,08 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:33:01 810,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:34:16 809,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:51:24 0,07 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:51:32 689,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0083 - SEMI-EIXO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:58:26 1.300,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:29:05 1.173,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:33:11 1.173,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 11:35:35 1.172,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:58:11 998,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:58:23 1.100,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0084 - CRUZETA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:58:38 500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:29:39 442,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:33:18 442,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:35:47 441,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:50:17 380,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:50:40 369,90 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0085 - FECHADURA DA PORTA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:58:54 450,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:30:03 406,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:33:39 406,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:36:07 405,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:53:01 344,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:53:07 340,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0086 - ROLAMENTOS CENTRO C/SUPORTE IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:59:08 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:30:36 533,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:33:52 533,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 11:36:17 532,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:51:45 489,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:51:46 450,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0087 - CARDAM COMPLETO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:59:28 3.100,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:31:08 2.983,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:33:59 2.980,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:36:47 2.979,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:55:22 2.900,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:56:56 2.525,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0088 - BARRA DE DIREÇÃO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:59:44 2.100,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:31:44 1.840,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:34:20 1.839,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:37:05 1.838,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:55:13 1.750,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:56:20 1.539,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0089 - RESERVATORIO DE AGUA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 13:59:56 700,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:33:39 682,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:34:28 680,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 11:37:19 679,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:51:55 600,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:52:00 579,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0090 - RADIADOR IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:00:12 1.900,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:37:39 1.669,42 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:34:44 1.668,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:37:31 1.667,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:58:26 1.415,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:58:32 1.580,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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0091 - EMBREAGEM VISCOSA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:04:05 1.990,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:38:26 1.739,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:34:49 1.735,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:37:50 1.734,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:50:31 1.650,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:51:12 1.464,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0092 - COXIM TRASEIRO DA CABINE IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:04:24 800,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:38:56 670,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:34:54 669,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 11:38:00 668,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:51:35 600,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:53:17 567,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0093 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:04:36 400,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:41:06 331,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:35:08 330,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:38:12 329,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:50:09 279,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:50:44 280,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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0094 - VOLANTE DO MOTOR IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:05:32 4.800,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:41:57 4.426,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:35:20 4.420,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:38:21 4.419,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:50:07 4.350,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:52:49 3.759,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0095 - SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:06:02 1.200,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:42:28 1.150,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:35:28 1.149,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 11:38:42 1.148,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:49:41 980,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:52:15 975,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0096 - TAMPA DO TAMQUE DO COMBUSTIVEL IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:06:16 350,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:42:56 291,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:35:32 290,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:38:56 289,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:59:36 210,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:59:37 245,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0097 - INTERRUPTOR TERMICO DO RADIADOR IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:06:34 400,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:43:41 380,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:35:37 379,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:39:10 378,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:55:32 300,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:56:01 322,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0098 - BARRA LATERAL IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:06:52 1.010,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:44:05 949,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:35:49 948,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 11:39:24 947,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:52:50 870,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:53:35 805,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0099 - TAMPA RETENTORA DO ROLAMENTO DE EIXO PILOTO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:07:03 500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:46:39 489,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:35:55 488,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:39:35 487,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:50:54 390,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:52:30 409,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0100 - BIELA DO MOTOR IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:07:20 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:47:16 540,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:36:02 540,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:39:49 539,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:58:39 480,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:58:46 478,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0101 - GARFO DO CARDAM IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:08:36 700,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:48:07 631,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:36:16 630,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 11:40:22 629,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:53:59 628,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:57:49 627,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:59:44 550,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:59:53 568,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0102 - LUVA DO CARDAM IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:08:50 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:48:45 590,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:36:23 589,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:40:33 588,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 11:54:06 500,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:55:49 498,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0103 - PONTEIRA DELIZANTE IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:09:01 1.000,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:49:10 926,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:54:18 925,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:58:19 924,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:10:42 924,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:12:27 923,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:17:19 779,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:20:59 880,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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0104 - PONTEITA FIXA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:09:12 800,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:50:11 775,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:54:26 774,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:58:28 739,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:07:44 649,90 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:09:04 680,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0105 - BLOCO DO MOTOR IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:09:32 11.000,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:50:43 10.500,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:54:35 10.480,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 11:58:51 10.479,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:10:31 10.470,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:10:53 10.469,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:17:37 9.743,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:21:12 10.400,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0106 - LUVA DESLIZANTE IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:10:18 900,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:51:04 863,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:54:42 860,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:59:02 859,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:10:21 858,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 12:11:27 857,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:17:52 729,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:21:25 800,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0107 - MANCAL CENTRAL IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:10:35 3.999,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:51:26 3.505,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:54:52 3.499,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:59:23 3.498,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:10:04 3.497,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:11:51 3.496,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:18:11 2.979,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 12:21:35 3.350,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0108 - SUBCONJUNTO DO MANCAL CENTRAL IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:10:54 700,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:51:54 647,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:55:05 645,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:59:34 644,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:09:55 644,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:12:15 643,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:18:19 549,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:21:45 600,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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0109 - COMUTADOR ELÉTRICO DE IGNIÇÃO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:11:13 1.100,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:52:18 1.008,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:55:23 1.005,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:59:42 1.004,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:09:23 1.004,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:09:37 1.003,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:18:35 939,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:21:52 950,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0110 - JUNTA DO CABEÇOTE IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:11:29 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 12:52:55 518,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 11:55:27 515,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 11:59:51 514,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:09:12 514,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:09:52 513,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:11:03 439,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:11:06 45,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0111 - TERMINAL DO CARDAM IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:13:08 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:53:35 529,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:05:05 528,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 12:05:18 527,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:09:03 527,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:10:15 526,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:23:02 479,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:23:16 450,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0112 - BRONZE DA BIELA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:13:30 700,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:54:04 635,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:05:10 634,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:05:29 633,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:08:54 633,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 12:10:35 632,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:21:51 535,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:22:00 600,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0113 - BRONZINA DA BIELA IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:13:48 700,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:54:30 625,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:05:24 625,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:05:46 624,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:08:40 624,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:08:58 623,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:25:48 589,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 12:26:31 580,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0114 - VALVULA DE ADMISSÃO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:14:03 700,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:55:30 608,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:05:32 608,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:05:54 607,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:08:30 607,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:08:46 606,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:26:51 550,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:26:53 517,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0115 - ANÉIS DO PISTÃO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:14:17 400,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:56:08 389,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:05:39 389,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:06:08 388,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:08:22 388,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:09:12 387,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:26:40 340,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:27:06 329,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0116 - CAMISA DO CILINDRO IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:14:34 800,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 12:56:36 713,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:05:49 712,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:06:24 711,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:08:16 710,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:08:30 709,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:24:05 0,06 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:25:37 599,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0117 - VALVULA DE ESCAPE IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:14:47 500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:57:02 403,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:05:55 401,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 12:06:42 400,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:08:08 399,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:09:22 398,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:30:45 339,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:31:59 350,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0118 - GUIA DE VALVULA STD. IVECO TECTOR 170E128 ANO 2017.
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:15:01 300,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:57:50 271,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:14:49 271,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:15:02 270,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 12:32:55 215,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:33:24 229,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0119 - MÁQUINA DE VIDRO MANUAL VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:15:28 400,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:58:16 365,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:15:01 364,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:15:12 363,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:36:20 309,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:36:22 303,99 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0120 - TERMINAL DE DIREÇÃO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:15:50 400,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 217 de 821

10/07/2021 - 12:58:39 304,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:15:08 304,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:15:29 303,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:20:48 303,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:24:07 302,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:33:09 240,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:33:38 279,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0121 - PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISAS CONVENCIONAL - 24" - PAR VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:17:05 200,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:49:41 133,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:20:43 133,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 12:25:08 132,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:41:30 113,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:41:57 110,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0122 - BICO INJETOR VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:17:16 1.500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:52:46 1.483,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:20:37 1.480,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:25:20 1.479,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:43:05 1.390,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:44:07 1.258,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0123 - JGS LONA FREIO DIANTEIRO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:17:44 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:53:41 521,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:20:28 520,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:25:28 519,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:41:43 476,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:42:26 480,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0124 - JG LONA FREIO TRASEIRA VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:17:56 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:54:31 516,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:20:23 515,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 12:25:35 514,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:43:58 460,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:44:20 439,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0125 - SERVO DE EMBREAGEM VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:18:11 1.500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:56:15 1.383,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:20:08 1.382,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:25:46 1.382,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:25:54 1.381,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:42:08 1.159,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 221 de 821

12/07/2021 - 12:42:36 1.200,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0126 - BOMBA EMBREAGEM VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:18:21 1.300,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 12:58:38 1.139,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:20:02 1.138,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:26:05 1.137,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:39:20 968,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:42:06 930,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0127 - BOMBA D`AGUA VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:18:37 1.100,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 12:59:33 953,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:19:53 952,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:26:12 951,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:44:16 890,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:44:29 810,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0128 - RODAS DE FERRO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:18:54 1.400,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 13:02:09 1.338,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:19:49 1.337,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:26:23 1.336,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:42:37 1.135,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 12:42:47 1.270,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0129 - KIT DE EMBREAGEM VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:19:09 5.500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 13:02:56 4.519,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:19:43 4.518,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:26:33 4.517,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:44:08 4.450,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:44:40 3.941,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0130 - ROLAMENTO DIANTEIRO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:19:23 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 13:16:32 510,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:19:32 509,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:26:40 508,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:41:53 468,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:42:57 470,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0131 - FAROL PRINCIPAL VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:20:34 800,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 13:28:33 789,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:19:25 788,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:26:47 787,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 12:38:27 710,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:39:05 695,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0132 - KIT DE JUNTA SUPERIOR DO MOTOR VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:20:48 2.500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 13:28:40 2.123,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:19:14 2.122,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:27:06 2.121,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:42:14 2.000,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:42:17 1.799,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0133 - ROLAMENTO TRASEIRO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:21:32 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 13:28:44 525,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:52:12 524,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:52:41 523,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:05:44 439,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0134 - CUICA FREIO DIANTEIRO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:21:48 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 13:29:45 552,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:52:19 550,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:52:49 549,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:09:19 490,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:09:33 465,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0135 - CUICA FREIO TRASEIRO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:21:58 700,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 13:30:54 586,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:52:30 585,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:52:57 584,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:02:41 489,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0136 - FEIXE MOLA DIANTEIRO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:22:14 4.500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 13:31:55 4.240,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:52:42 4.238,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:53:07 4.237,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 13:09:28 4.180,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:09:41 3.599,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0137 - RELÉ COMANDO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL VW VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:22:34 350,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 13:33:22 306,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:52:52 305,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:53:14 304,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:10:10 289,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:10:18 250,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0138 - FEIXE MOLA TRASEIRO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:23:28 5.000,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 13:34:19 4.580,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:53:14 4.578,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:53:26 4.577,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:06:04 3.815,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0139 - MOLA MESTRE DIANTEIRA VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:23:16 1.000,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 13:36:13 970,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:53:18 969,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:53:35 968,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:09:35 900,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:09:51 819,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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0140 - MOLA MESTRE TRASEIRA VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:23:41 1.100,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 13:38:26 997,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:53:22 995,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:53:44 995,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:53:50 994,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:09:42 930,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:10:01 880,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0141 - SEMI-EIXO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:28:36 1.800,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 18:32:25 1.481,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:53:28 1.480,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:54:00 1.479,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:10:42 1.400,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:13:24 1.245,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0142 - CRUZETA VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:28:58 500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 18:32:29 484,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:53:32 483,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:54:12 482,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 13:15:03 420,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:15:06 409,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0143 - FECHADURA DA PORTA VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:29:15 500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 18:32:20 406,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:54:17 406,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:56:06 405,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:14:55 342,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:15:10 340,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0144 - CHAVE COMUTADORA DE LUZ COM DIMMER VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:29:33 500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 18:32:15 486,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:54:21 486,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:56:16 485,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:15:13 409,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:15:16 420,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0145 - ROLAMENTOS CENTRO C/SUPORTE VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:29:46 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 18:21:17 533,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:54:33 532,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:56:23 531,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:15:24 452,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 13:15:25 470,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0146 - CARDAM COMPLETO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:30:15 4.800,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 18:23:54 4.366,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:54:37 4.365,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:56:35 4.364,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:17:01 4.300,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:18:51 3.699,99 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0147 - BARRA DE DIREÇÃO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:30:50 930,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 18:31:03 926,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:54:42 925,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:56:45 924,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:19:37 879,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:22:04 860,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0148 - RESERVATORIO DE AGUA VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:31:54 700,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 18:31:07 602,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:54:47 601,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:56:55 600,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 13:12:57 540,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:13:38 505,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0149 - RADIADOR VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:32:30 2.800,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 18:31:51 2.626,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:54:52 2.625,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:57:05 2.624,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:15:36 2.580,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:15:42 2.570,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0150 - EMBREAGEM VISCOSA VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:33:11 2.000,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 18:33:29 1.855,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:54:57 1.854,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:57:22 1.853,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:15:49 1.800,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:15:54 1.559,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0151 - COXIM TRASEIRO DA CABINE VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:35:40 500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 18:34:50 403,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:59:01 402,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:59:14 401,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:14:35 341,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 13:15:56 340,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0152 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:36:00 200,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 18:35:43 160,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:58:52 159,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:59:06 158,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:19:49 136,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:22:16 100,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0153 - VOLANTE DO MOTOR VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:36:36 3.800,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 18:36:35 3.300,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:58:36 3.298,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:58:50 3.297,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:22:33 3.240,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:22:41 2.805,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0154 - SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:36:50 400,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 18:37:35 371,67 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:58:27 371,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:58:39 370,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:14:44 314,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 13:16:02 310,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0155 - TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:37:04 300,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 18:38:19 250,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:58:20 249,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:58:30 248,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:14:25 190,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:16:06 208,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0156 - INTERRUPTOR TÉRMICO DO RADIADOR VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:37:17 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 18:39:05 513,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:58:12 513,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:58:22 512,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:13:48 435,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:14:00 440,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0157 - BARRA LATERAL VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:37:31 900,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 18:39:48 832,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:58:02 832,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:58:13 831,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:19:21 705,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 13:22:47 760,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0158 - TAMPA RETENTORA DO ROLAMENTO DO EIXO PILOTO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:37:43 400,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 18:41:07 389,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:57:42 388,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:58:05 387,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:13:20 320,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:14:01 328,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0159 - CABO DE COMANDO DA FECHADURA DA PORTA VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:37:57 200,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 18:41:45 136,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:57:35 136,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:57:48 135,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:17:10 90,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:18:29 115,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0160 - TRAVA DA COLUNA DE DIREÇÃO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:38:12 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 18:42:37 555,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:57:28 554,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 12:57:56 553,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 13:16:08 500,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:16:13 489,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0161 - BIELA DO MOTOR VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:40:12 700,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 18:45:57 623,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:18:14 622,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:21:04 621,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:38:07 560,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:38:39 527,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0162 - GARFO DO CARDAN VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:40:29 1.300,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 18:48:26 1.093,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:18:05 1.090,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:21:14 1.080,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:38:48 925,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:38:58 1.000,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0163 - LUVA DE CARDAN VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:40:41 900,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 18:49:39 868,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:17:59 865,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:20:06 864,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:39:01 732,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 13:39:07 800,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0164 - PONTEIRA DESLIZANTE VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:40:54 900,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 18:56:14 813,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:17:51 812,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:18:08 811,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:36:01 749,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:36:19 740,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0165 - PONTEIRA FIXA VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:41:07 900,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 247 de 821

10/07/2021 - 18:57:00 842,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:17:44 841,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:18:15 840,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:39:12 768,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:39:23 780,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0166 - BLOCO DE MOTOR VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:41:24 7.500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 18:57:36 7.000,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:17:38 6.999,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:20:35 6.998,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 13:40:45 6.900,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:41:20 5.950,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

0167 - LUVA DESLIZANTE VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:41:40 1.300,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 19:54:59 1.030,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:17:28 1.029,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:19:41 1.028,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:36:24 899,99 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:36:34 980,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0168 - MANCAL CENTRAL VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:41:54 1.000,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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10/07/2021 - 19:55:59 905,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:17:23 904,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:20:42 903,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:24:16 902,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:27:42 901,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:41:35 859,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:43:24 850,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0169 - SUBCONJUNTO DO MANCAL CENTRAL VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:42:07 800,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 19:56:39 764,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:16:51 765,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido
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12/07/2021 - 13:17:13 763,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:20:51 762,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:24:20 760,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:27:54 759,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:41:45 689,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:43:34 700,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0170 - COMUTADOR ELÉTRICO DE IGNIÇÃO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:42:44 500,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 19:57:29 408,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:16:45 407,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:19:49 406,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 13:24:26 406,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:28:06 405,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:32:31 344,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:32:40 340,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0171 - JUNTA DO CABEÇOTE VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:43:16 700,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 19:59:28 665,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:24:31 664,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:28:16 663,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:43:43 600,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:43:44 598,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 252 de 821

0172 - TERMINAL DO CARDAM VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

07/07/2021 - 14:43:30 600,00 (proposta) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

10/07/2021 - 20:00:29 523,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:24:37 522,00 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:28:25 521,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:43:33 489,00 (lance oculto) 13.493.152/0001-15 - AUTO
PARABRISA LTDA

Válido

12/07/2021 - 13:43:53 460,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0173 - BRONZE DA BIELA VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:33:52 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 20:01:14 437,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:27:40 435,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 13:28:36 434,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:48:51 325,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:49:08 360,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0174 - BRONZINA DA BIELA VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:35:55 600,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 20:02:08 482,33 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:27:54 480,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:28:56 470,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:49:11 382,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:49:17 400,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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0175 - VALVULA DE ADMISSÃO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:36:05 700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 20:02:59 670,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:28:17 670,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:29:12 669,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:39:27 511,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:39:33 600,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0176 - ANÉIS DO PISTÃO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:36:13 800,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 20:04:39 666,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:28:25 665,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 13:29:20 664,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:49:25 600,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:49:36 490,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0177 - CAMISA DO CILINDRO VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:36:22 900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 20:05:31 863,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:28:33 862,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:29:29 861,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:49:38 800,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:49:56 652,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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0178 - VALVULA DE ESCAPE VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:36:30 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 20:06:17 477,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:28:45 477,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:29:38 476,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:49:47 400,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:50:13 352,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0179 - GUIA DE VALVULA STD. VW13.190 -ANO 2012 .
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:36:44 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 20:07:07 341,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:28:52 341,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 13:29:48 340,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:50:02 280,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:50:34 278,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0180 - JOGO CALÇO ARTICULAÇÃO 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:36:53 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

08/07/2021 - 21:22:39 253,90 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:07:46 261,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:25:20 253,89 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:29:04 251,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:29:58 250,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:34:54 250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:35:36 249,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:36:37 240,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:41:09 239,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:41:21 230,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:42:10 229,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:42:21 228,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:42:41 227,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:43:23 220,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:45:09 170,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:45:23 190,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:45:30 185,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0181 - JOGO DE CALÇO DA LAMINA (METAL) 120H - ANO 2012
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Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:38:15 605,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

08/07/2021 - 21:24:08 632,44 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:10:16 652,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:25:29 604,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:29:51 604,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:30:10 603,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:33:07 600,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:33:51 599,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:34:49 590,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:35:53 589,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:36:43 580,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:42:31 480,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:44:13 520,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0182 - BARRA DIREÇÃO CURTA 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:38:30 900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

08/07/2021 - 21:27:12 765,09 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:11:11 788,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:25:43 765,08 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:29:59 765,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:30:18 764,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:33:50 764,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:34:15 763,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 13:34:59 760,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:36:02 759,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:36:47 750,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:37:34 749,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:37:56 740,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:38:47 739,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:39:05 730,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:39:35 729,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:39:54 720,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:41:17 719,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:41:31 715,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:41:55 714,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:42:07 714,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:42:17 713,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:43:28 700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:45:47 660,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:45:53 600,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0183 - CORREIA DO ALTERNADOR 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:38:47 600,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

08/07/2021 - 21:29:09 485,00 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:11:54 500,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:25:51 484,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 13:30:10 484,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:30:27 483,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:34:03 480,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:34:27 479,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:35:04 479,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:36:11 478,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:36:53 478,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:37:43 477,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:38:00 470,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:39:00 469,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:39:11 460,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:39:42 459,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:39:58 450,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:41:03 449,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:41:14 440,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:41:26 439,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:41:37 430,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:42:01 429,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:42:11 420,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:42:55 419,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:44:05 385,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:46:41 370,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0184 - JG EMBUCHAMENTO 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:39:07 2.900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

08/07/2021 - 21:30:13 1.567,28 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:13:20 2.025,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:26:10 1.566,27 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:31:30 1.566,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:32:28 1.565,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:35:12 1.560,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:36:24 1.559,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:36:58 1.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:37:52 1.499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:38:09 1.400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:39:09 1.399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:39:25 1.390,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:39:54 1.389,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:40:07 1.300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:41:14 1.299,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:41:42 1.250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:43:03 1.245,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:43:34 1.230,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:45:56 1.229,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:46:04 1.200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:48:37 1.100,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:50:18 980,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0185 - VALVULA SOLENOID 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:39:20 1.700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 08:40:52 1.567,28 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:15:31 1.615,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:26:23 1.566,27 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:31:39 1.566,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:32:39 1.565,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 13:35:19 1.565,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:36:34 1.564,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:37:03 1.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:38:00 1.499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:38:20 1.400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:39:16 1.399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:39:30 1.390,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:40:04 1.389,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:40:13 1.350,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:42:44 1.349,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:43:16 1.100,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:46:31 1.300,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0186 - JOGO DE JUNTA COMPLETO 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:39:42 17.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 08:42:29 16.158,26 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:16:26 16.658,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:26:36 16.157,25 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:31:56 16.157,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:32:51 16.156,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:35:32 16.150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:36:46 16.149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:37:13 16.140,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:38:10 16.139,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:39:20 16.130,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:40:54 16.129,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:41:06 16.100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:43:05 14.500,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:44:38 16.000,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0187 - REPARO DA EMBREAGEM DUPLA 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:39:59 1.700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 08:43:42 1.552,49 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:17:15 1.600,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:26:45 1.551,48 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 13:32:04 1.551,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:33:03 1.550,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:35:55 1.450,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:36:55 1.449,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:37:19 1.400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:38:21 1.399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:39:48 1.350,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:41:29 1.349,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:41:49 1.310,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:42:38 1.309,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:42:46 1.300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:45:40 1.299,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:46:08 1.200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:46:46 1.199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:48:08 980,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:50:32 1.130,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0188 - BARRA DIREÇÃO CURTA 120H - ANO 2012..
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:40:16 2.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 08:44:37 2.270,53 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:18:02 2.340,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:26:57 2.270,52 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:32:09 2.270,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 13:33:18 2.269,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:36:01 2.200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:37:07 2.199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:37:32 2.000,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:38:29 1.999,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:39:38 1.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:41:36 1.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:41:59 1.850,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:42:31 1.849,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:42:41 1.840,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:42:55 1.839,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:43:40 1.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:43:55 1.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:44:12 1.750,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:45:45 1.600,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:46:22 1.700,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0189 - BARRA SUP. 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:40:33 1.800,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 08:45:30 1.642,45 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:18:48 1.693,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:27:10 1.642,44 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 13:36:09 1.640,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:37:19 1.639,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:37:47 1.600,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:38:38 1.599,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:38:57 1.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:39:25 1.499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:39:43 1.400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:41:45 1.399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:43:54 990,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:45:32 1.330,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0190 - BOMBA ALIMENTADORA. 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação
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08/07/2021 - 07:40:50 1.400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 08:46:17 1.311,44 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:19:46 1.352,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:27:27 1.311,43 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:32:18 1.311,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:33:38 1.310,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:40:24 1.300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:41:52 1.299,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:48:28 999,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:50:42 1.220,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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08/07/2021 - 07:42:01 22.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 08:47:12 21.706,90 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:48:43 22.378,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:42:12 21.706,89 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:46:38 21.700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:47:15 21.699,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:47:25 21.699,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:47:35 21.400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:48:15 21.399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:49:56 21.300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:52:11 21.299,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:52:24 21.200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:53:26 2.199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:53:52 2.150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:54:44 2.149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:55:51 17.000,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:02:17 2.100,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:02:31 16.999,99 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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08/07/2021 - 07:43:07 700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 08:48:13 643,35 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:39:13 663,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:44:20 642,34 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 13:46:43 640,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:47:29 639,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:47:33 639,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:47:39 630,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:48:27 629,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:50:01 620,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:50:11 619,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:50:22 615,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:50:55 614,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:51:08 613,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:51:40 612,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:52:07 600,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:52:22 599,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:52:30 580,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:53:03 579,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:53:16 570,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:53:35 569,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:53:56 550,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:54:33 549,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:54:40 540,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:54:59 539,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:55:40 530,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:55:51 529,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:56:02 520,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:56:43 519,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:57:00 519,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:57:32 518,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:57:59 518,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:58:30 517,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:59:32 517,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:59:49 516,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:00:07 515,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:00:14 514,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:00:29 500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:00:45 499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:00:52 499,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:01:06 489,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:01:11 480,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:01:46 479,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:03:39 470,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:03:55 469,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:04:08 460,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:04:28 459,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:05:25 400,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:05:34 498,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:06:32 420,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0193 - CARTER MOTOR 120H - ANO 2012
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:43:31 2.300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 08:51:06 2.185,41 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:40:53 2.253,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:43:43 2.185,40 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:46:49 2.180,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:47:38 2.179,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 13:47:41 2.179,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:47:47 2.150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:48:37 2.149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:50:06 2.000,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:50:18 1.999,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:50:30 1.980,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:50:47 1.979,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:51:00 1.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:51:29 1.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:51:40 1.890,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:52:31 1.889,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:52:50 1.850,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:54:00 1.849,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:54:23 1.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:55:08 1.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:55:46 1.750,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:56:02 1.749,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:56:10 1.730,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:56:33 1.729,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:56:40 1.700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:57:00 1.699,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:57:05 1.600,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:57:39 1.599,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:58:07 1.560,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:58:42 1.559,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:59:00 1.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:59:10 1.499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:59:19 1.450,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:59:40 1.449,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:00:13 1.440,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:00:26 1.439,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:00:34 1.420,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:00:56 1.419,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:01:05 1.418,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:01:18 1.417,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:01:33 1.410,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:01:56 1.409,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:02:04 1.400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:02:16 1.399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:03:50 1.250,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:04:45 1.589,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:04:50 1.320,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 11:30:24 1.240,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:44:05 260,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 08:51:46 240,28 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:41:50 247,71 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:44:35 240,27 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:46:54 240,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:47:46 239,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:47:52 230,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:48:46 229,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:50:11 220,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:50:29 219,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:50:36 210,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:51:11 209,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:51:27 200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:52:41 199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:52:56 190,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:54:10 189,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:54:28 180,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:55:19 179,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:55:51 175,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:56:13 174,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:56:28 170,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:57:11 169,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:57:24 169,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:57:51 150,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:58:15 109,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:59:58 179,90 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0195 - CORRENTE 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:44:28 3.610,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 08:52:35 3.064,02 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:44:03 3.158,78 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:44:08 3.064,01 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:47:01 3.020,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:47:55 3.019,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 13:47:58 3.019,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:48:55 3.018,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:50:16 3.000,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:50:36 2.999,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:50:42 2.850,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:51:21 2.849,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:51:33 2.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:52:52 2.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:53:03 2.780,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:54:20 2.779,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:54:34 2.750,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:55:28 2.749,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:55:57 2.700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:56:22 2.699,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:56:35 2.690,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:57:09 2.689,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 13:57:23 2.688,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:57:29 2.680,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:57:49 2.679,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:58:14 2.650,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 13:58:50 2.649,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:59:10 2.640,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:59:21 2.639,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 13:59:39 2.620,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 13:59:58 2.619,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:00:20 2.600,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:00:38 2.599,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:00:58 2.590,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:01:34 2.589,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:01:57 2.580,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:02:29 2.579,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:03:29 2.570,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:03:46 2.569,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:04:04 2.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:04:19 2.499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:05:54 2.450,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:06:36 2.390,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:06:37 2.289,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:06:46 2.200,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 11:30:35 2.190,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0196 - LAMINA CURVA 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:44:44 2.100,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 08:55:22 1.955,28 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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10/07/2021 - 20:44:53 2.015,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:05:32 1.954,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:06:01 1.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:06:43 1.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:06:59 1.890,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:07:58 1.889,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:08:16 1.888,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:08:23 1.880,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:09:08 1.879,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:09:16 1.850,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:10:09 1.849,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:10:30 1.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:10:53 1.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:11:39 1.780,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:12:23 1.779,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:12:55 1.750,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:13:34 1.749,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:13:47 1.720,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:18:39 1.419,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:19:59 1.410,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:20:32 1.409,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:21:31 1.400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:22:15 1.399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:23:15 1.300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:23:45 1.299,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:24:22 1.250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:25:59 1.249,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:27:44 1.230,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:27:57 1.229,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:29:33 1.220,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:31:22 1.410,01 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:31:31 1.150,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:33:33 1.110,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0197 - SOLENOIDE 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:44:56 2.100,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 08:56:12 1.955,28 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:49:13 2.015,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:05:51 1.954,27 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:06:07 1.920,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:06:54 1.919,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:07:07 1.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:07:48 1.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:08:16 1.899,98 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 14:08:30 1.850,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:08:35 1.898,97 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:09:18 1.849,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:09:31 1.840,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:09:59 1.839,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:10:24 1.820,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:10:41 1.819,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:10:52 1.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:11:01 1.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:11:20 1.780,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:12:39 1.779,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:13:00 1.750,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:13:42 1.749,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:13:52 1.720,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:18:47 1.719,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:20:05 1.700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:20:42 1.699,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:21:36 1.650,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:22:22 1.649,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:23:21 1.630,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:24:02 1.629,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:24:28 1.610,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:26:09 1.609,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:27:50 1.600,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:29:08 1.599,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:29:59 1.410,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:30:09 1.415,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:33:43 1.500,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0198 - ROLAMENTO DO TENSOR 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:45:10 630,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 08:58:59 560,11 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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10/07/2021 - 20:49:16 577,43 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:06:00 560,10 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:06:11 560,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:07:02 559,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:07:14 558,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:07:40 557,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:08:34 550,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:08:53 549,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:09:10 540,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:09:25 539,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:09:38 530,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:09:49 529,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:10:37 520,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:11:08 519,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:11:25 515,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:12:46 514,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:13:05 514,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:13:49 513,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:13:59 513,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:18:53 512,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:20:10 510,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:20:51 509,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:21:41 500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:22:28 499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:23:27 490,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:24:11 489,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:24:34 480,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:26:26 420,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:27:04 403,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:28:04 420,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0199 - ROLAMENTO DE CONE 2N2139 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:45:35 630,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 08:59:29 560,11 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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10/07/2021 - 20:49:21 577,43 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:06:06 560,10 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:06:17 560,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:07:09 559,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:07:20 550,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:07:33 549,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:08:40 540,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:09:15 539,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:09:24 530,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:09:34 529,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:09:43 520,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:10:19 519,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:10:47 515,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:11:16 514,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:11:31 513,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:12:53 512,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:13:10 512,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:13:58 511,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:14:04 511,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:18:58 510,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:20:14 510,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:20:59 509,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:21:46 500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:22:32 499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:23:32 490,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:24:19 489,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:24:40 480,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:26:46 420,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:26:47 403,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:28:12 450,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0200 - ROLAMENTO 7807 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 07:45:51 900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 09:10:56 817,95 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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10/07/2021 - 20:50:01 843,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:06:15 816,94 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:09:23 816,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:09:41 815,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:11:54 815,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:13:01 814,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:13:27 814,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:14:05 813,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:14:51 813,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:19:08 812,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:22:16 800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:22:56 799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:23:05 790,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:24:27 789,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:25:45 590,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:26:00 710,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:26:05 720,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0201 - RETENTOR 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:40:17 630,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 09:11:41 534,30 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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10/07/2021 - 20:51:10 550,82 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:06:30 533,29 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:11:01 533,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:11:24 532,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:12:00 532,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:13:08 531,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:13:33 530,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:14:13 529,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:14:55 529,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:19:22 528,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:22:20 520,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:23:13 519,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:23:43 510,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:24:37 509,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:24:56 500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:26:26 499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:26:44 495,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:26:56 494,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:27:12 490,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:28:21 448,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:32:12 420,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0202 - PORCA DE AJUSTE 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:40:44 280,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 09:12:13 263,11 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:51:55 271,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:07:22 262,10 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:11:07 262,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:11:36 261,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:12:05 260,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:14:18 259,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:15:00 259,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:19:29 258,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:22:25 250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:23:21 245,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:23:48 240,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:24:44 239,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:24:50 235,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:26:17 200,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:26:36 205,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0203 - GRAXETA PISTÃO 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:41:03 280,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 09:12:57 263,11 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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10/07/2021 - 20:55:50 271,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:08:49 263,10 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:11:25 263,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:12:04 262,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:12:10 260,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:14:24 259,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:15:04 259,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:19:35 258,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:22:30 250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:23:26 245,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:23:53 240,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:24:58 239,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:25:20 235,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:26:33 234,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:26:50 230,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:27:03 229,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:27:18 229,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:27:33 228,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:29:19 198,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:33:52 200,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0204 - CORREIA MOTOR 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:41:27 250,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 09:13:30 223,93 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:56:28 230,86 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:10:31 222,92 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:11:39 222,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:11:56 221,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:12:15 221,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:14:33 220,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:15:08 220,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:19:40 219,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:22:34 210,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:23:35 209,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:23:57 200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:25:06 199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:25:26 199,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:26:39 198,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:26:55 190,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:27:08 189,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:27:24 180,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:27:43 179,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:28:51 154,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:32:57 140,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0205 - PARAFUSO 1/2 POLEGADA X 2.1/2 POLEGADAS 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:41:58 30,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 09:14:37 27,65 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:57:07 28,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:11:48 27,64 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:11:56 27,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:12:21 25,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:14:40 24,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:15:13 24,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:19:46 23,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:23:07 20,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:24:10 19,98 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0206 - POLIA 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:42:24 680,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 09:15:23 628,80 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:57:51 648,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:12:09 627,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:12:26 620,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:14:55 619,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:15:18 619,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:15:52 618,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:16:34 618,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:17:38 617,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:18:04 617,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:19:58 616,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:22:42 615,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:25:17 614,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:25:31 614,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:25:47 613,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:26:11 613,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:26:47 612,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:27:05 612,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:27:21 611,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:27:30 610,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:28:31 596,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:32:02 560,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0207 - VALVULA SELENÓIDE 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:42:47 2.200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 09:15:59 2.112,90 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:58:35 2.178,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:12:19 2.112,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:12:33 2.110,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:15:17 2.109,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:15:23 2.100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:17:09 2.000,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:17:19 1.990,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:17:57 1.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:18:10 1.850,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:20:06 1.849,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:22:46 1.840,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:25:31 1.839,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:25:41 1.820,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:28:41 1.612,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:32:26 1.770,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0208 - PINO ARTICULAÇÃO CENTRAL 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:43:05 700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 09:16:25 628,80 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 20:59:16 648,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:12:27 627,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:12:38 620,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:15:24 619,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:15:29 519,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:17:16 518,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:17:25 518,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:18:06 517,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:18:16 517,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:20:13 516,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:22:52 516,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:25:38 515,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:25:46 515,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:28:15 514,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:29:53 495,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:32:39 470,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0209 - VALVULA TERMOSTÁTICA 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:43:39 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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09/07/2021 - 09:19:55 466,57 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:00:05 481,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:15:32 466,56 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:16:41 466,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:17:24 465,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:17:31 465,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:18:13 464,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:18:24 460,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:20:19 459,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:22:57 450,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:26:56 400,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:29:03 390,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0210 - LUVA BRONZE 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:44:07 270,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 09:20:32 245,65 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:00:40 253,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:15:42 245,64 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:17:07 245,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:17:30 244,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:17:50 240,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:18:21 239,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:30:51 230,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:32:34 229,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:33:18 225,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:35:22 224,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:39:03 224,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:39:27 223,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:39:59 223,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:40:25 222,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:40:37 222,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:41:11 221,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:43:40 200,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:44:05 196,50 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0211 - BOMBA OLEO 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:48:50 1.700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 09:21:12 1.648,03 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:03:19 1.699,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:28:24 1.647,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:30:57 1.620,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:32:53 1.619,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:33:21 1.618,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:33:31 1.615,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:35:32 1.614,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:38:58 1.600,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:39:36 1.599,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:40:06 1.580,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:40:33 1.579,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:40:43 1.579,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:41:18 1.578,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:46:30 1.510,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:46:35 1.350,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:47:01 1.189,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0212 - BOMBA COMBUSTIVEL 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação
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08/07/2021 - 21:49:58 2.050,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 09:33:43 1.978,80 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:04:31 2.040,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:28:32 1.977,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:31:04 1.960,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:33:03 1.959,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:33:31 1.958,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:33:42 1.940,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:35:41 1.939,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:38:52 1.920,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:39:45 1.919,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:40:15 1.915,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:40:40 1.914,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:40:52 1.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:41:26 1.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:46:23 1.850,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:48:10 1.849,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:49:16 1.500,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:49:41 1.800,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:50:37 1.795,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0213 - UNHA ESCARIFICADOR 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:50:18 150,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 09:36:06 137,14 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:33:11 137,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:33:47 135,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:47:39 115,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:48:11 99,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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0214 - BOMBA AGUA 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:50:58 2.400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:18:56 2.229,08 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:33:24 2.229,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:34:12 2.100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:45:07 1.708,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:45:11 1.850,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0215 - JUNTA CARTER 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:51:21 250,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:19:53 224,07 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:33:34 224,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:34:19 223,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:49:33 196,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:50:45 205,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0216 - PINHÃO GIRO 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:52:26 4.900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:20:31 4.344,63 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:33:46 4.344,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:34:26 4.300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:45:21 3.950,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:45:39 3.200,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0217 - ANEL INJETOR 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:52:50 256,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:22:28 213,64 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:34:01 213,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:34:32 212,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:47:59 185,66 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:48:55 154,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0218 - CONE ROLAMENTO DIANTEIRO 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:53:17 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:23:02 429,95 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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10/07/2021 - 21:12:55 443,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:28:55 428,94 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:31:10 420,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:33:46 419,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:34:10 419,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:34:37 415,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:35:49 414,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:38:36 414,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:40:05 413,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:40:23 413,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:40:51 412,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:40:58 412,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:41:34 411,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:46:10 410,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:49:51 370,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:49:57 310,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:51:00 395,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0219 - CAPA ROLAMENTO DIANTEIRO 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:53:57 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:23:48 410,55 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:15:24 423,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:29:33 409,54 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:31:15 400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:33:53 399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:34:23 399,98 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:34:42 398,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:35:59 397,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:38:41 397,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:40:16 396,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:40:28 396,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:40:59 395,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:46:15 395,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:48:31 394,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:52:27 298,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:52:31 350,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:54:42 349,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0220 - RESPIRO DO MOTOR 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:54:21 220,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:24:18 258,26 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:17:43 266,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:29:43 219,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:32:09 219,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:34:01 218,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:34:31 218,98 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:35:10 218,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:35:50 217,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:37:32 217,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:38:10 216,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:41:49 216,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:47:29 215,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:50:01 200,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:50:22 186,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:51:10 195,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0221 - BOMBA ALIMENTADORA 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:55:48 960,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:29:51 925,38 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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10/07/2021 - 21:18:46 954,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:30:07 924,27 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:32:14 924,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:34:15 923,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:34:48 923,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:35:16 922,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:35:58 921,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:36:22 920,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:37:25 919,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:37:37 919,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:38:16 918,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:41:54 918,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:46:58 860,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:47:18 895,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0222 - PORCA DE LÂMINA 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:56:08 15,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:30:21 13,10 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:19:43 13,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:30:17 13,09 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:32:20 13,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:34:21 12,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 340 de 821

12/07/2021 - 14:34:54 12,98 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:35:21 12,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:36:05 11,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:36:27 11,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:37:25 10,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:37:42 10,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:38:29 9,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:42:00 9,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:47:36 8,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:52:00 8,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:52:44 7,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0223 - PARAFUSO DA LÂMINA 120H - ANO 2012



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 341 de 821

Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:56:25 30,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:31:12 24,49 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:21:18 25,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:30:28 24,48 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:32:25 24,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:34:27 23,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:35:14 23,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:35:26 22,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:36:11 21,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:36:31 21,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:37:19 20,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:37:27 20,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:37:43 19,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:37:58 18,99 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:38:38 18,98 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:42:04 18,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:47:08 1,75 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:47:26 14,99 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0224 - EIXO DA RODA 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:56:44 3.900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:32:08 3.299,16 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:22:50 3.401,20 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:30:59 3.299,15 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:32:32 3.299,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:34:37 3.298,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:35:25 3.298,98 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:35:34 3.298,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:36:23 3.297,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:36:38 3.250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:37:04 3.249,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:37:22 3.249,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:37:36 3.248,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:37:50 3.240,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:38:03 3.239,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:38:15 3.239,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:38:47 3.238,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:42:16 3.238,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:46:46 3.170,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:46:55 3.150,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0225 - RETENTOR ARTICULAÇÃO 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:57:06 80,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:32:40 75,10 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:24:29 77,42 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:31:07 75,09 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:32:38 75,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:34:43 74,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:35:34 74,98 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:35:39 74,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:36:34 73,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:36:43 73,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:36:56 72,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:42:20 72,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:44:24 61,99 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:45:11 65,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0226 - BUCHA ARTICULAÇÃO CENTRAL 120H - ANO 2012
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:57:27 470,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:33:32 429,95 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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10/07/2021 - 21:25:19 443,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:31:18 428,94 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:32:43 428,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:35:00 427,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:35:41 427,98 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:35:46 427,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:36:45 426,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:36:55 426,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:37:03 425,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:38:06 425,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:38:58 424,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:42:24 424,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:47:46 423,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:48:15 420,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:48:45 419,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:51:45 419,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:51:52 418,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:52:17 418,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:52:39 417,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:54:24 370,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:54:54 395,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0227 - REPARO CIL.ELEVAÇÃO LAMINA 120H - ANO 2012.
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:57:52 730,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:34:25 615,36 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:26:01 634,39 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:31:35 614,35 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:32:48 614,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:35:14 613,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:35:50 613,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:35:59 612,99 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 14:36:49 612,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:37:04 612,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:37:15 611,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:42:31 611,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:45:59 499,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:46:14 580,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 11:32:11 480,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0228 - JOGO CALÇO ARTICULAÇÃO RG140B ( ANO 2014 ).
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:58:11 280,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:35:07 216,31 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:26:53 223,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:31:45 216,30 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:32:52 216,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:35:20 215,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:35:55 215,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:36:05 214,99 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:36:28 214,98 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:37:08 214,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:39:06 213,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:42:36 213,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:45:19 190,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:45:29 189,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0229 - JOGO DE CALÇO DA LAMINA (METAL) RG140B ( ANO 2014 ).
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Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:58:28 1.400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:36:02 1.240,63 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:27:34 1.279,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:31:56 1.240,60 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:32:57 1.240,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:35:32 1.239,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:36:12 1.220,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:36:17 1.239,98 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:36:40 1.219,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:37:13 1.215,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:39:14 1.214,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:42:41 1.214,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:47:55 1.213,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:48:21 1.213,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:50:19 1.160,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:51:24 1.119,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 11:32:28 1.110,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0230 - BARRA DIREÇÃO CURTA RG140B ( ANO 2014 ).
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 21:59:07 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:36:42 410,55 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:28:35 423,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:32:05 410,54 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:36:24 410,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 14:38:01 409,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:42:54 400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:43:51 399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:44:35 398,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:46:45 397,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:48:33 397,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:48:58 396,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:50:23 390,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:51:21 389,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:52:31 380,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:52:47 379,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:54:34 320,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:55:03 349,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0231 - CORREIA DO ALTERNADOR RG140B ( ANO 2014 ).
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:00:26 200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:37:31 132,59 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:29:29 136,69 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:32:15 132,58 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:41:00 132,50 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:41:47 131,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:42:59 131,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:43:59 130,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:44:40 130,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:47:05 129,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:47:51 108,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:50:28 120,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:51:52 120,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0232 - JG EMBUCHAMENTO RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:00:53 1.910,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:38:12 1.845,91 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:30:11 1.903,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:41:56 1.844,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:43:06 1.840,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:44:01 1.839,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:44:08 1.839,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:44:19 1.838,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:44:45 1.820,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:47:18 1.819,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:48:38 1.815,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:49:11 1.814,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:49:39 1.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:51:30 1.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:52:37 1.780,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:53:03 1.779,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:53:39 1.770,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:54:41 1.769,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:56:45 1.495,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:56:50 1.700,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:57:05 1.338,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0233 - VALVULA SOLENOID RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:01:11 1.910,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 11:40:18 1.845,91 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:30:51 1.903,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:42:03 1.844,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:43:14 1.820,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:43:52 1.819,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:44:30 1.818,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:48:43 1.815,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:49:19 1.814,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:49:47 1.813,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:51:39 1.812,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:52:44 1.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:53:13 1.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:53:27 1.780,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:55:02 1.779,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:55:51 1.700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:56:15 1.699,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:59:30 1.650,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:00:10 1.649,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:00:50 1.335,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:01:04 1.499,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:01:16 1.600,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0234 - JOGO DE JUNTA COMPLETO RG140B ( ANO 2014 ).
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:01:38 1.910,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 14:23:46 1.845,91 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:31:33 1.903,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:42:15 1.844,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:43:20 1.820,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:43:44 1.819,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:44:39 1.818,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:48:49 1.815,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:49:31 1.814,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:49:53 1.805,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:51:46 1.804,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:52:49 1.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:53:22 1.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:53:45 1.770,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:55:13 1.769,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:55:57 1.720,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:56:23 1.719,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:59:02 1.660,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:59:14 1.580,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:00:37 1.335,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0235 - REPARO DA EMBREAGEM DUPLA RG140B ( ANO 2014 ).
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:02:05 1.910,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 14:24:26 1.845,91 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:32:10 1.903,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:42:50 1.845,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:43:24 1.820,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:43:35 1.819,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 14:44:55 1.018,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:48:58 1.015,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:49:37 1.014,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:49:59 1.013,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:50:28 1.012,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:52:55 1.011,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:53:31 1.010,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:53:54 1.000,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:55:24 999,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:56:02 980,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:56:32 979,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:59:35 979,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:00:16 920,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:01:07 1.335,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:01:13 685,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0236 - BARRA DIREÇÃO CURTA RG140B ( ANO 2014).
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:02:23 2.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 14:27:39 1.894,65 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:33:02 1.953,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:43:03 1.894,64 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:43:29 1.864,60 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:43:32 1.850,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:45:07 1.849,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:49:05 1.820,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:49:47 1.819,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:50:06 1.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:50:36 1.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:53:01 1.780,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:54:24 1.580,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:54:43 1.720,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:55:46 1.370,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0237 - BARRA SUP. RG140B ( ANO 2014 ).
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:03:06 2.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 14:29:55 1.894,65 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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10/07/2021 - 21:33:53 1.953,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:43:21 1.894,60 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:43:29 1.894,64 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:43:38 1.860,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:45:17 1.859,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:49:11 1.840,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:49:56 1.839,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:50:11 1.820,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:50:45 1.819,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:53:07 1.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:53:58 1.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:54:08 1.750,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:55:32 1.749,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:56:31 1.650,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:57:03 1.700,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:57:30 1.380,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0238 - BOMBA ALIMENTADORA. RG140B ( ANO 2014 ).
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:03:25 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 14:33:36 382,91 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:34:30 394,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:43:05 382,90 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:43:43 380,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:45:26 379,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:49:16 379,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:50:05 378,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:50:16 375,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:50:52 374,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:53:12 374,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:54:05 373,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:54:13 370,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:54:23 369,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:55:10 310,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:55:13 325,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:56:08 277,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0239 - CABEÇOTE RG140B ( ANO 2014 ).
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:03:50 11.900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 14:41:55 10.915,65 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:35:11 11.253,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:42:52 10.915,60 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:43:42 10.915,59 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:43:49 10.914,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:45:35 10.913,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:49:30 10.910,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 14:51:03 10.909,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:53:18 10.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:53:50 10.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:54:01 10.850,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:54:15 10.849,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:56:54 9.854,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:57:13 10.800,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:57:55 8.900,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0240 - CABO ACELERADOR RG140B ( ANO 2014 ).
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:04:13 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 15:01:28 248,56 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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10/07/2021 - 21:35:54 256,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:42:35 248,55 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 14:45:54 248,54 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:54:52 200,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:55:21 210,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:56:35 188,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0241 - CARTER MOTOR RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:06:11 1.999,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 15:02:12 1.849,79 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:36:54 1.907,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:46:11 1.849,78 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:55:00 1.800,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:55:34 1.740,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0242 - CORREIA RG140B ( ANO 2014 ).
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:06:34 130,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 15:03:36 121,25 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:38:02 125,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:46:27 121,24 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:57:26 110,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:57:44 109,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:58:21 100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:00:19 99,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 15:00:34 99,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:01:50 98,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:02:18 98,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:02:37 97,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:03:14 96,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:03:28 96,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:03:36 95,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:03:59 95,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:04:25 94,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:05:17 94,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:05:52 93,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:06:19 93,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:06:43 92,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:06:51 92,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:07:25 91,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:08:36 85,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:10:23 85,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0243 - CORRENTE RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:09:12 2.960,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 15:04:55 2.757,09 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:38:49 2.842,36 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:58:20 2.757,08 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:58:29 2.750,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:00:29 2.749,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:00:40 2.720,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:01:58 2.719,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:02:27 2.700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:02:49 2.699,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:04:41 2.650,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:05:02 2.649,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:05:27 2.600,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:06:01 2.599,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:06:26 2.550,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:06:54 2.549,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:07:12 2.540,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:07:35 2.539,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:07:42 2.539,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:08:48 2.538,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:09:07 2.538,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:09:21 2.537,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:11:01 2.520,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:11:18 2.519,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:12:11 2.517,99 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:12:24 2.516,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:12:45 2.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:13:23 2.499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:13:48 2.480,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:14:47 2.479,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:15:03 2.450,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:16:27 2.449,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:16:57 2.440,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:17:40 2.439,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:18:09 2.439,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:18:36 2.438,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:19:07 2.420,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:19:54 2.419,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:20:28 2.150,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:21:00 2.360,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0244 - LAMINA CURVA RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:09:32 1.100,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 15:08:20 1.053,18 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:39:42 1.085,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:58:29 1.053,17 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:58:37 1.050,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:59:11 1.041,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:59:46 1.040,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:00:42 1.039,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:01:37 1.030,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:02:05 1.029,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:02:32 1.020,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:02:56 1.019,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:06:45 1.018,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:07:08 1.017,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:07:17 1.016,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:07:42 1.015,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:08:17 1.014,99 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:08:55 1.013,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:09:13 1.012,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:09:29 1.011,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:11:13 1.000,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:11:29 999,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:11:55 998,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:12:34 997,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:12:52 995,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:13:33 994,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:13:55 990,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:15:00 989,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:15:10 989,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:16:40 988,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:16:48 980,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:17:21 979,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:18:14 979,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:18:44 978,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:19:12 977,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:20:05 976,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:20:14 970,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:20:41 890,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:21:11 920,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0245 - SOLENOIDE RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:09:54 999,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 14:36:38 933,09 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:46:08 961,95 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:58:37 933,08 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 14:58:46 920,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 14:59:17 919,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:59:53 915,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:00:49 914,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:01:43 914,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:02:12 913,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:02:39 900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:03:01 899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:07:02 898,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:07:17 897,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:07:27 897,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:07:52 896,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:08:23 895,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:09:03 894,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:09:19 892,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:09:40 891,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:11:23 890,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:11:38 889,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:12:02 888,99 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:12:45 887,98 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:12:57 885,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:13:41 884,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:14:02 883,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:15:10 882,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:15:15 881,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:16:14 880,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:16:41 880,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:17:57 879,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:18:22 850,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:18:52 849,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:19:18 840,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:20:13 839,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:21:19 800,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:21:37 610,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0246 - ROLAMENTO DO TENSOR RG140B ( ANO 2014 ).
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:10:12 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 14:37:23 428,01 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:46:56 441,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:58:47 428,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:59:58 425,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:01:01 424,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:01:50 420,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:02:17 419,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:02:44 415,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:03:06 414,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:07:35 414,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:08:01 413,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:09:34 412,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:09:49 411,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:11:29 411,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:11:49 410,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:12:19 410,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 387 de 821

12/07/2021 - 15:12:56 409,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:13:04 400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:13:52 399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:14:08 395,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:15:19 395,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:16:01 394,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:16:07 394,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:16:49 393,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:17:36 390,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:19:41 320,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0247 - ROLAMENTO DE CONE 2N2139 RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:10:32 270,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 14:38:42 256,08 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:48:16 264,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:59:25 255,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:00:05 250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:01:08 249,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:01:56 249,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:02:24 248,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:02:50 239,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:03:13 228,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:07:48 228,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:08:09 227,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:09:38 225,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:09:56 224,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:11:35 224,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:11:59 223,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:12:24 221,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:14:00 220,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:14:25 220,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:15:53 219,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:16:02 210,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:16:56 209,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:17:15 200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:18:06 199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:18:30 198,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:19:01 197,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:19:25 190,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:20:20 189,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:22:53 149,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:23:17 150,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0248 - ROLAMENTO 7807 RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:10:50 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 14:39:45 316,71 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:48:53 326,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:59:34 315,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:00:10 315,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:01:15 314,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:02:01 314,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:02:30 313,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:02:58 312,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:03:19 311,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:07:59 310,99 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:08:27 310,98 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:09:43 309,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:10:01 308,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:11:41 300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:12:08 299,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:12:29 285,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:14:07 284,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:14:33 280,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:15:44 279,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:16:12 279,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:17:04 278,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:17:20 278,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:18:17 277,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:18:35 270,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:19:08 269,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:19:32 269,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:19:41 268,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:21:19 235,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:21:29 220,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0249 - RETENTOR RG140B ( ANO 2014 ).
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:11:11 260,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 14:40:52 249,77 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:49:28 257,49 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:59:48 248,76 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:00:16 240,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:01:35 239,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:02:12 235,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:03:47 234,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:08:07 233,99 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:08:36 233,98 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:09:50 230,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:10:09 229,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:11:46 225,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:12:15 224,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:12:39 223,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:14:16 222,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:14:39 220,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:15:37 219,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:15:57 210,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:17:10 209,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:17:27 200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:18:49 175,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:19:58 160,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0250 - PORCA DE AJUSTE RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:11:34 250,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 14:41:34 217,28 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:50:08 224,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 14:58:57 217,27 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:10:04 210,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:10:16 209,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 15:10:37 200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:11:02 199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:13:23 195,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:14:23 195,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:14:31 194,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:14:52 192,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:15:30 191,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:16:23 190,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:20:10 170,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:21:05 139,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0251 - GRAXETA PISTÃO RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação
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08/07/2021 - 22:13:03 200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 14:49:34 161,51 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:53:01 166,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:19:24 161,50 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:20:17 161,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:20:31 160,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:22:24 155,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:23:59 154,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:25:04 154,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:25:07 150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:26:21 149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:29:07 148,99 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:29:25 148,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:30:07 147,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:30:25 146,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:30:52 146,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:31:06 145,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:34:00 140,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:34:59 139,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:36:18 130,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:42:31 129,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:43:48 105,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:44:31 125,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 15:44:39 100,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0252 - CORREIA MOTOR RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:13:31 150,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 14:50:55 120,04 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:53:57 123,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:19:32 120,03 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:20:23 120,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:20:40 119,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:22:30 110,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:24:15 109,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:24:32 109,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 15:24:50 108,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:25:14 100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:26:29 99,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:30:10 90,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:30:31 89,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:30:42 80,99 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:31:12 80,98 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:32:51 80,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:33:53 79,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:34:07 71,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:35:06 70,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:36:23 70,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:42:00 60,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:42:14 87,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:42:46 65,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0253 - PARAFUSO 1/2 POLEGADA X 2.1/2 POLEGADAS RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:13:50 10,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 14:55:44 7,98 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

10/07/2021 - 21:55:05 8,23 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:20:54 7,97 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:22:36 7,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:23:58 6,99 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 15:24:23 6,98 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:25:21 6,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:26:35 5,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:30:13 5,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:30:37 4,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:30:48 4,50 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:31:50 4,49 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:33:54 4,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:40:04 2,50 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:40:38 3,50 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0254 - POLIA RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação
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08/07/2021 - 22:14:10 390,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 21:56:09 384,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:12:12 373,21 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:21:04 373,20 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:22:42 370,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:23:44 369,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:24:32 368,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:25:25 360,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:26:43 359,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:30:16 359,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:30:50 358,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:30:57 358,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:31:33 357,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:33:01 350,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:34:01 349,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:34:12 340,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:42:54 285,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:43:03 300,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:43:34 269,32 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0255 - VALVULA SELENÓIDE RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:14:31 1.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 21:56:50 1.429,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:14:47 1.386,13 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:21:15 1.386,12 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:23:11 1.385,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:23:31 1.384,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:24:44 1.383,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:25:31 1.350,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:26:56 1.349,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:30:19 1.320,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:30:58 1.319,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:33:49 1.315,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:34:10 1.314,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:34:21 1.250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:42:21 1.200,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:43:03 1.000,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:43:07 1.119,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0256 - PINO ARTICULAÇÃO CENTRAL RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:14:51 1.100,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 21:57:41 1.078,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:15:25 1.045,90 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:21:26 1.045,89 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:23:21 1.045,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:23:37 1.044,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:25:37 1.039,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:27:05 1.038,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:30:22 1.020,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:31:04 1.019,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:33:13 1.015,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:34:20 1.014,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:34:31 1.000,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:39:22 960,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:39:52 880,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:40:14 842,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0257 - VALVULA TERMOSTÁTICA RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:15:13 180,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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10/07/2021 - 21:58:23 170,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:16:27 165,39 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:21:35 165,38 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:23:11 165,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:23:48 164,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:25:44 160,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:27:15 159,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:30:25 150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:31:12 149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:33:20 149,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:37:25 110,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:37:46 120,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:39:08 122,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0258 - LUVA BRONZE RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:15:30 350,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 21:59:13 349,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:18:14 338,53 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:21:43 338,52 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:23:04 338,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:23:14 337,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:25:48 335,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:27:24 334,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 15:30:28 332,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:31:23 331,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:33:26 330,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:40:14 220,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:40:14 300,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:40:24 250,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0259 - BOMBA OLEO RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:15:46 1.200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 21:59:51 1.088,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:19:57 1.055,60 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:21:51 1.055,59 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:22:56 1.054,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 15:23:21 1.053,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:26:13 1.050,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:27:34 1.049,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:30:31 1.020,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:31:34 1.019,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:33:32 1.015,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:34:44 1.014,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:36:31 1.000,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:40:26 960,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:40:31 840,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:40:42 880,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0260 - BOMBA COMBUSTIVEL RG140B ( ANO 2014 )
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Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:16:04 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:00:58 449,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:20:43 435,53 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:22:00 435,52 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:22:46 434,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:23:28 433,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:30:33 420,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:31:42 419,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:33:41 415,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:34:30 414,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:34:38 413,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:42:39 412,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:43:57 302,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:43:58 314,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:44:50 370,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0261 - UNHA ESCARIFICADOR RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:17:44 100,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:04:23 94,71 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:22:59 91,87 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:22:13 91,86 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:32:05 85,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:32:43 84,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 15:34:48 80,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:35:52 77,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:36:56 58,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0262 - BOMBA AGUA RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:18:05 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:05:26 416,86 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:24:13 404,35 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:22:33 404,34 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:32:07 390,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:32:55 389,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:34:52 380,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:37:10 379,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:37:49 370,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:38:23 369,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:39:29 360,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:40:51 359,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:41:59 350,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:42:12 349,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:44:24 285,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:45:07 300,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0263 - JUNTA CARTER RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:18:23 200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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10/07/2021 - 22:08:01 136,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:30:26 132,16 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:22:41 132,15 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:32:11 130,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:33:04 129,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:34:58 120,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:36:07 100,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:37:16 95,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0264 - PINHÃO GIRO RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:18:50 1.600,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:09:49 1.499,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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10/07/2021 - 23:32:18 1.454,03 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:22:52 1.453,02 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:32:15 1.400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:33:16 1.399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:35:03 1.350,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:37:19 1.349,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:37:56 1.340,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:38:31 1.339,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:39:36 1.335,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:40:43 1.100,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:40:49 1.300,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0265 - ANEL INJETOR RG140B ( ANO 2014 )
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Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:19:12 90,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:10:59 87,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:33:11 84,39 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:23:05 84,38 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:32:23 80,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:33:44 79,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:35:08 75,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:37:27 74,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:38:01 70,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:38:40 69,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:39:40 60,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:40:59 59,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:41:44 59,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:42:12 50,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:43:19 55,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0266 - CONE ROLAMENTO DIANTEIRO RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:19:28 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:12:14 326,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:33:47 316,71 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:25:10 316,70 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:32:26 315,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:34:06 314,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 15:35:19 313,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:37:36 312,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:38:06 300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:38:49 299,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:39:46 285,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:41:07 284,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:41:39 284,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:42:30 220,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:44:17 199,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0267 - CAPA ROLAMENTO DIANTEIRO RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:20:26 330,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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10/07/2021 - 22:13:10 227,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:34:32 220,43 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:25:20 220,42 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:32:29 215,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:34:34 214,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:35:26 210,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:36:16 180,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:37:32 160,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0268 - RESPIRO DO MOTOR RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:20:45 180,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:14:07 161,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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10/07/2021 - 23:35:12 156,17 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:25:29 156,16 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:32:32 150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:34:42 145,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:35:31 140,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:37:58 139,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:38:13 135,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:38:56 134,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:39:52 130,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:41:40 129,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:41:52 120,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:42:04 119,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:42:34 110,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:42:51 109,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:44:33 100,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:45:25 90,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0269 - BOMBA ALIMENTADORA RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:21:01 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:15:02 371,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:36:10 360,36 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:25:38 360,35 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:32:34 350,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:38:05 349,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:38:19 320,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:39:52 300,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:40:51 285,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0270 - PORCA DE LÂMINA RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:21:19 10,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:15:56 7,04 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:37:11 6,83 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:25:46 6,82 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:26:41 6,50 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:27:45 6,49 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 15:32:39 6,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:38:14 5,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:38:24 5,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:39:07 4,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:41:02 3,50 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:42:42 3,50 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0271 - EIXO DA RODA RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:23:35 5.900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:59:47 5.681,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:38:20 5.510,57 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:25:56 5.510,56 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 15:26:58 5.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:27:56 5.499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:35:54 5.400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:39:27 5.399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:42:54 5.320,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:43:36 4.200,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0272 - PARAFUSO DA LÂMINA RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:24:52 10,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:59:22 8,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:39:20 8,25 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:26:02 8,24 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 15:27:08 8,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:28:02 7,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:36:02 7,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:39:34 6,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:41:26 6,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:41:51 5,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:42:11 5,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:42:16 4,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:44:46 4,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:45:39 4,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0273 - RETENTOR ARTICULAÇÃO RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação
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08/07/2021 - 22:25:12 95,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:59:05 88,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:40:00 85,60 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:39:40 84,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:41:31 82,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:41:57 81,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:42:17 79,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:43:02 78,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:45:04 75,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:45:20 74,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:45:52 74,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:46:30 73,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:47:09 72,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:47:35 71,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:48:10 70,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:48:20 69,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:48:50 68,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:49:52 67,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:49:56 67,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:50:05 65,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:51:23 64,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:51:33 63,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:52:14 62,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:53:00 50,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:53:34 48,50 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:56:25 61,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0274 - BUCHA ARTICULAÇÃO CENTRAL RG140B ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:25:27 80,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:58:44 78,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:40:44 76,15 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:39:46 76,14 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:42:25 75,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:43:08 74,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 15:45:09 73,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:45:27 72,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:45:57 70,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:46:37 69,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:46:54 65,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:47:41 64,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:48:16 64,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:48:26 63,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:48:56 60,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:49:58 59,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:50:02 59,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:50:10 58,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:51:17 57,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:51:25 55,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:52:28 41,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:52:38 45,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:52:41 54,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0275 - ANEL ENCOSTO CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:25:42 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:58:24 202,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:41:47 196,18 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:39:53 195,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:45:14 195,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:45:38 194,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:46:09 194,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:46:48 193,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:47:15 190,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:47:49 189,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:48:23 180,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:48:35 179,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:49:14 170,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:50:07 169,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:50:11 169,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:50:15 165,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:51:12 164,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:51:21 160,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:51:33 159,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:52:19 150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:52:38 149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:52:57 140,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:53:21 139,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:54:06 110,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:55:05 110,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:56:44 144,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0276 - BOMBA OLEO MOTOR CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação
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08/07/2021 - 22:25:57 1.900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:57:57 1.752,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:42:40 1.699,93 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:40:03 1.699,92 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:45:22 1.620,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:45:51 1.619,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:46:15 1.600,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:46:57 1.599,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:47:25 1.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:48:03 1.499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:48:30 1.490,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:48:47 1.489,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:49:22 1.480,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:50:19 1.479,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:50:42 1.470,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:51:05 1.469,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:51:16 1.450,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:51:42 1.449,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:53:11 1.226,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:53:11 1.400,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:53:44 1.240,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0277 - BUCHA CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:26:13 135,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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10/07/2021 - 22:57:09 115,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:43:28 112,28 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:40:10 112,27 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:45:28 110,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:46:02 109,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:46:28 100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:47:02 99,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:47:31 90,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:48:14 89,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:48:38 80,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:48:55 79,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:49:27 75,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:50:25 74,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:50:49 73,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:50:57 72,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:51:08 70,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:51:48 69,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:52:38 65,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:52:44 64,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:53:08 60,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:53:28 59,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:54:40 58,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:54:58 57,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:55:17 56,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:55:35 55,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:55:51 55,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:56:23 54,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:56:46 54,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:00:24 45,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:00:41 49,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0278 - CHAPA CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:26:39 250,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:56:48 223,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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10/07/2021 - 23:44:20 216,55 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:40:20 216,54 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:45:33 215,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:46:07 214,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:46:34 213,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:47:08 212,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:47:36 212,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:49:02 211,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:49:32 210,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:50:32 209,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:50:51 208,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:50:55 205,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:51:50 185,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:52:49 180,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0279 - TERMINAL BRAÇO DE DIREÇÃO CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:26:54 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:56:29 378,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:45:05 366,90 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:40:29 366,89 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:45:39 355,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:46:16 354,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:46:42 350,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:47:18 349,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 15:47:41 340,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:49:43 339,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:49:58 310,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:50:43 309,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:51:03 305,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:51:55 304,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:52:44 295,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:52:53 294,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:53:14 290,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:53:39 289,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:54:50 285,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:55:04 284,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:55:11 280,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:55:42 279,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:56:02 249,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:56:31 250,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:57:20 264,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0280 - COROA CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:27:10 700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:56:05 609,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:46:48 590,73 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:40:36 590,72 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 15:45:44 585,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:46:23 584,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:46:47 580,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:47:25 579,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:47:46 579,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:50:30 578,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:51:01 578,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:52:03 577,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:52:51 560,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:53:02 559,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:53:19 550,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:54:16 495,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:54:38 429,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:54:39 500,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0281 - DENTE ECOPLAN CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:28:35 260,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:55:30 223,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:47:35 216,55 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:56:33 215,54 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:56:55 214,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:03:42 213,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:07:22 213,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:10:23 212,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 16:10:33 212,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:11:53 211,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:12:02 210,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:15:19 190,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:15:19 195,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0282 - DISCO CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:28:53 360,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:55:11 323,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:48:35 313,55 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:56:39 312,54 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:57:01 311,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:03:48 310,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:07:27 310,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:10:38 309,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:12:12 300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:17:14 299,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:21:02 250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:21:49 210,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0283 - ENGRENAGEM CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:29:11 200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:54:47 199,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:49:20 193,52 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:03:57 193,51 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:07:33 193,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:10:45 192,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:12:17 190,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:18:04 160,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:18:40 175,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0284 - JOGO JUNTAS CABEÇOTE CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:29:30 1.200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:54:19 1.085,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:50:01 1.053,18 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:57:05 1.052,17 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 15:57:58 1.050,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:04:07 1.049,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:07:39 1.049,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:10:54 1.048,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:12:23 1.040,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:15:54 950,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:15:54 1.000,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0285 - LAMINA BASE SOLDADA CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:29:45 2.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:53:52 1.926,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:50:49 1.868,71 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 15:57:16 1.868,70 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:58:05 1.860,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:04:18 1.859,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:07:58 1.840,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:11:07 1.839,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:12:28 1.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:17:23 1.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:20:16 1.500,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:20:43 1.700,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0286 - PINO SUPERIOR DA TRAÇÃO 4X4 CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:30:00 350,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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10/07/2021 - 22:53:26 323,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:52:05 313,55 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:57:23 313,54 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:58:14 310,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:04:25 309,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:08:02 300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:11:13 299,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:12:34 285,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:14:58 220,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:15:08 245,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0287 - PINO EIXO CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação
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08/07/2021 - 22:30:14 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:52:50 276,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:52:55 268,21 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:57:34 267,20 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:57:43 260,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:59:00 259,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:01:33 258,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:04:32 257,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:08:08 250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:11:21 249,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:12:40 240,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:15:07 200,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:15:29 215,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0288 - PORTA SATELITE C/ EIXO TRAZ. CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:30:29 2.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:52:29 2.480,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:53:52 2.406,33 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:57:51 2.406,32 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:58:33 2.400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:04:42 2.399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:08:14 2.380,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:11:32 2.379,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 16:12:46 2.350,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:17:57 2.349,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:20:54 2.300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:22:10 2.270,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0289 - RETENTOR CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:30:46 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:52:06 223,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:54:50 216,55 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:58:01 216,54 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:58:38 215,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:59:25 214,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 15:59:33 214,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:00:31 213,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:01:44 213,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:04:53 212,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:08:22 210,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:11:38 209,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:12:51 200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:18:03 199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:19:35 150,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:19:47 160,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0290 - ROLAMENTO CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação
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08/07/2021 - 22:31:03 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:51:42 223,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:55:32 216,55 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:58:08 216,54 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:58:44 215,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:59:18 214,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:59:28 214,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:00:52 113,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:02:32 112,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:02:49 111,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:04:43 110,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:05:05 109,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:08:30 100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:11:43 99,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:12:56 90,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:15:46 75,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:16:11 70,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0291 - ROLAMENTO AGULHA CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:32:26 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:51:15 223,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:56:25 216,55 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:57:47 216,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 15:58:16 215,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:58:49 214,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:59:31 213,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:59:38 213,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:00:58 212,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:02:44 210,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:03:00 209,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:04:48 200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:05:18 199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:05:33 195,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:07:03 194,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:08:42 190,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:12:05 189,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:13:10 180,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:13:37 179,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:14:27 179,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:14:39 178,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:17:53 178,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:18:14 177,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 16:19:59 140,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:20:08 150,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:21:37 125,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0292 - ROLETE CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:32:44 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 23:57:25 216,55 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:33:53 223,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:57:56 216,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:58:26 215,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:58:59 214,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:59:38 213,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:59:43 213,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:01:05 212,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:02:56 210,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:03:07 209,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:04:53 200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:05:23 199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:05:38 195,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:07:14 194,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:08:51 190,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:12:11 189,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:13:15 180,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:14:37 160,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:15:37 157,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:15:45 120,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0293 - TRAVA DENTE CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:32:58 20,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:50:31 14,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:58:01 14,07 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:58:16 14,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:58:30 13,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:59:04 13,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:59:42 12,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:59:47 12,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:01:10 11,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:03:05 11,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:03:15 10,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:04:59 10,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:05:29 9,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:05:51 9,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:07:21 8,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:09:34 8,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:12:21 7,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:13:20 7,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:13:44 6,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:16:00 5,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:16:28 5,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0294 - ENGRENAGEM PLANETARIA CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:33:19 700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:50:10 582,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:58:51 565,03 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:58:25 565,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:58:37 564,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:59:10 560,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:59:50 559,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 16:00:07 550,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:01:17 549,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:03:12 540,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:03:22 539,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:05:04 520,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:05:37 519,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:06:14 510,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:07:27 509,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:09:39 500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:12:28 499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:13:33 485,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:13:57 484,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:14:33 484,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:14:47 483,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:18:13 420,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:18:53 410,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:21:46 380,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0295 - PINHÃO SATÉLITE DO EIXO TRASEIRO CURTO CASE ( ANO 2012 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:33:48 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:49:49 486,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

10/07/2021 - 23:59:39 471,91 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:58:35 471,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 15:58:43 470,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:59:21 470,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:59:56 469,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:00:12 469,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:01:26 468,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:03:20 460,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:03:29 459,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:05:11 450,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:05:44 449,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:05:56 440,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:07:35 439,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:09:45 420,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:12:34 419,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:13:41 405,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:14:03 404,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:14:39 400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:14:52 399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:17:19 390,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:18:22 360,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:19:24 320,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:21:56 250,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0296 - ANEL ENCOSTO 310K ( ANO 2010 )
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Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:34:05 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:49:29 238,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:03:43 231,10 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:58:44 231,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:58:51 230,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 15:59:15 230,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:00:03 229,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:00:17 225,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:01:33 224,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:03:30 224,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:05:53 223,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 16:06:01 220,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:07:42 219,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:09:55 215,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:12:51 214,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:13:46 214,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:14:10 213,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:14:44 213,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:15:00 212,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:16:08 195,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:16:46 185,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:16:56 115,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0297 - BOMBA OLEO MOTOR 310K ( ANO 2010 )
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Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:34:22 1.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:48:58 1.429,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:04:31 1.386,13 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:59:29 1.386,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 15:59:56 1.385,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:00:14 1.384,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:00:24 1.380,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:01:42 1.379,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:05:18 1.350,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:06:02 1.349,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:06:07 1.320,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:07:52 1.319,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:10:02 1.300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:13:01 1.299,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:13:55 1.280,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:14:18 1.279,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:14:49 1.279,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:15:10 1.278,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:17:33 1.278,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:18:22 1.277,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:20:23 1.050,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:21:08 1.200,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:22:07 1.000,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0298 - BUCHA 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:34:41 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:48:38 228,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:06:16 221,40 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:59:40 220,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:00:01 219,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:00:20 218,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:00:30 215,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:01:48 214,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:05:23 214,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:06:08 213,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:06:20 210,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:07:58 209,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:10:09 200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:13:09 199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:14:03 195,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:14:24 194,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:14:54 194,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:15:17 193,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:17:39 193,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:18:29 192,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:20:43 150,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:21:23 160,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:22:16 122,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0299 - CHAPA 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:35:02 350,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:48:17 309,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:07:02 300,22 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:59:44 300,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:01:57 299,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:04:10 295,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:06:16 294,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:06:29 290,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:08:05 289,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:10:16 280,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:13:22 279,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:14:08 270,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:14:31 269,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:14:58 265,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:15:26 254,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:17:45 254,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:18:37 253,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:19:16 240,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:21:35 210,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:22:25 201,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0300 - TERMINAL BRAÇO DE DIREÇÃO 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:35:18 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:47:55 486,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:07:42 471,91 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 15:59:49 470,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:02:09 469,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:04:00 450,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:06:24 449,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:07:00 440,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:08:12 439,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:10:22 430,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:13:29 429,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:15:27 400,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:15:35 340,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:16:17 390,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0301 - COROA 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:36:42 3.700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:46:58 3.591,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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11/07/2021 - 00:08:24 3.483,76 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:02:20 3.483,75 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:04:18 3.450,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:08:28 3.449,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:10:47 3.440,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:15:43 3.439,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:16:28 2.950,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:17:19 3.390,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0302 - DENTE ECOPLAN 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:36:58 600,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:46:36 541,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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11/07/2021 - 00:09:13 525,26 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:02:29 525,25 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:04:26 520,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:08:36 519,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:10:58 510,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:15:50 509,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:17:29 470,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:20:34 395,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0303 - DISCO 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:38:03 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:46:11 278,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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11/07/2021 - 00:10:06 269,90 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:08:56 269,89 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:11:04 250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:15:57 249,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:21:23 240,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:21:41 239,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:22:25 230,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:24:03 229,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:26:43 210,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:27:36 209,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:28:33 177,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:30:17 180,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0304 - ENGRENAGEM 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:37:42 700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:45:48 619,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:10:42 600,92 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:09:09 600,91 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:11:11 590,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:16:04 589,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:21:27 580,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:21:47 579,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 16:23:06 520,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:26:18 420,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0305 - JOGO JUNTAS CABEÇOTE 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:38:58 900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:45:22 842,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:11:28 816,74 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:09:18 816,73 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:11:17 800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:16:11 799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:21:32 795,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:21:55 794,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 16:22:21 790,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:23:02 789,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:26:48 750,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:27:45 749,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:29:21 595,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:30:25 700,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0306 - LAMINA BASE SOLDADA 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:39:15 3.700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:44:54 3.591,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:12:23 3.483,76 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:09:29 3.483,75 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 16:11:23 3.480,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:16:19 3.479,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:21:37 3.400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:22:04 3.399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:22:16 3.200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:22:52 3.199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:26:55 3.180,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:28:24 2.750,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:30:35 3.100,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0307 - PINO SUPERIOR DA TRAÇÃO 4X4 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:39:29 80,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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10/07/2021 - 22:44:25 73,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:13:21 71,30 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:09:37 71,29 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:11:28 70,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:16:28 69,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:21:42 65,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:22:11 64,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:22:41 64,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:23:17 63,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:24:01 63,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:24:26 62,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:26:34 50,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:26:41 55,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0308 - PINO EIXO 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:39:44 80,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:44:07 73,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:14:34 71,30 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:09:43 71,29 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:11:33 70,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:16:32 69,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:21:47 65,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:22:19 64,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:22:51 64,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:23:22 63,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:27:00 62,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:27:54 61,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:28:53 60,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:30:07 50,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:30:43 45,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0309 - PORTA SATELITE C/ EIXO TRAZ. 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:40:01 200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:43:47 178,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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11/07/2021 - 00:18:26 173,39 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:09:51 173,38 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:11:38 172,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:16:40 171,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:22:08 150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:22:26 149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:23:15 149,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:23:29 148,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:24:40 148,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:25:36 147,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:26:27 110,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:26:50 120,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0310 - RETENTOR 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:40:20 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:43:20 349,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:19:12 338,53 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:09:58 338,52 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:11:45 335,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:16:47 334,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:21:56 332,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:22:32 331,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:27:08 330,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 492 de 821

12/07/2021 - 16:28:05 329,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:28:58 320,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:29:36 285,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:30:54 300,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0311 - ROLAMENTO 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:41:44 700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:42:44 618,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:19:54 599,46 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:17:00 599,45 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:22:02 590,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:22:41 589,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 16:23:21 589,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:23:41 588,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:26:08 580,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:28:12 579,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:28:16 579,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:28:28 578,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:29:04 550,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:30:15 549,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:32:04 540,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:34:51 500,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:34:53 432,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:35:33 490,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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0312 - ROLAMENTO AGULHA 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:42:01 250,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:42:22 204,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:20:34 198,37 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:18:58 198,36 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:27:14 198,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:28:20 197,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:29:06 197,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:29:10 190,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:30:21 189,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:32:09 180,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:34:52 179,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:38:33 142,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:39:06 150,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:41:22 179,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0313 - ROLETE 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:42:16 50,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 00:21:23 39,04 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:29:15 39,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:29:57 35,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:42:03 30,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:42:54 29,22 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0314 - TRAVA DENTE 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:42:34 190,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:41:39 180,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:21:58 174,84 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:23:51 174,83 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:27:31 170,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:28:45 169,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:29:21 169,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:30:23 150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:30:30 149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:30:43 140,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:31:10 139,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:32:16 130,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:34:42 129,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:35:48 120,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:37:57 119,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:43:34 119,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:43:50 118,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:44:20 110,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:44:59 109,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:45:14 100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:45:38 99,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:47:16 85,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:47:29 95,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:49:07 126,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0315 - ENGRENAGEM PLANETARIA 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação
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08/07/2021 - 22:42:49 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:41:12 326,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:22:48 316,71 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:24:15 316,70 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:25:59 316,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:28:53 315,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:29:31 315,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:30:29 310,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:30:36 309,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:30:48 300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:31:16 299,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:32:21 280,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:35:02 279,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:35:54 270,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:38:07 269,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:43:19 240,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:43:41 228,20 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:46:03 220,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0316 - PINHÃO SATÉLITE DO EIXO TRASEIRO CURTO 310K ( ANO 2010 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:43:40 1.999,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:40:47 1.882,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:24:03 1.825,78 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:24:46 1.825,77 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 16:27:36 1.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:29:06 1.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:29:46 1.799,98 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:30:37 1.780,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:30:46 1.799,97 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:31:03 1.779,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:32:33 1.700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:35:12 1.699,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:36:00 1.650,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:38:18 1.649,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:43:41 1.640,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:44:00 1.639,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:44:27 1.600,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:45:12 1.599,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:45:24 1.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:45:48 1.499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:47:07 1.430,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:47:20 1.450,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:49:30 1.317,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0317 - ANEL ENCOSTO XCM GXT 870 BR (ANO 2018)
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:44:00 200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:40:27 193,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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11/07/2021 - 00:25:01 187,94 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:24:57 187,93 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:27:41 180,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:29:14 179,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:29:55 179,98 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:30:58 150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:31:24 149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:36:05 140,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:38:28 139,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:39:17 110,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:39:45 135,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:41:43 120,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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0318 - BOMBA OLEO MOTOR XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:44:20 1.700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:40:02 1.679,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:26:26 1.628,63 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:25:09 1.628,62 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:27:46 1.600,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:29:26 1.599,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:30:05 1.599,98 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:31:18 1.580,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:31:34 1.579,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:32:41 1.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:33:11 1.499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:36:10 1.450,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:38:37 1.449,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:41:54 1.200,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:43:58 1.178,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:45:14 1.400,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0319 - BUCHA XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:44:34 200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:39:42 115,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:27:14 112,28 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:25:16 112,27 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 16:27:51 110,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:29:34 109,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:30:15 109,98 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:31:24 105,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:31:47 104,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:32:46 100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:33:17 99,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:36:14 90,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:38:42 89,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:42:12 85,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:44:17 82,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:44:59 75,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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0320 - CHAPA XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:44:49 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:39:09 223,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:28:24 216,55 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:25:23 216,54 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:27:57 215,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:29:40 214,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:30:22 214,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:31:55 213,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:33:06 210,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:33:25 209,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 16:33:44 200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:35:23 199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:36:26 190,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:37:17 189,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:42:19 185,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:43:17 156,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:45:37 150,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0321 - TERMINAL BRAÇO DE DIREÇÃO XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:46:39 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:37:42 366,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:30:14 355,51 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:25:50 355,50 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:28:02 320,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:29:46 319,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:30:39 319,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:31:38 315,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:32:04 314,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:33:13 310,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:33:31 309,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:33:49 300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:35:29 299,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:36:37 280,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:37:24 279,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:38:10 250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:38:54 249,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:39:13 240,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:39:44 239,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:42:27 210,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:45:45 200,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:46:01 256,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0322 - COROA XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:49:07 600,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:37:18 582,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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11/07/2021 - 00:30:53 564,78 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:26:05 564,77 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:28:07 560,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:29:53 559,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:30:48 559,98 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:32:25 559,97 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:33:17 550,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:33:49 549,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:34:19 540,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:35:36 539,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:36:42 520,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:37:34 519,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:38:15 500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:38:59 499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:42:35 490,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0323 - DENTE ECOPLAN XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:49:23 200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:36:55 166,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:31:54 161,26 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:26:17 161,25 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:28:12 150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:29:58 149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 16:30:57 149,98 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:32:34 148,97 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:33:26 140,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:34:00 139,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:34:24 130,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:35:41 129,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:36:47 120,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:37:39 119,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:38:35 110,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:39:05 109,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:39:59 100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:40:17 99,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:42:47 85,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:45:55 80,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:46:18 116,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0324 - DISCO XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:49:46 310,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:36:31 292,20 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:33:08 283,43 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:26:26 283,42 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:31:06 283,41 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:32:42 283,40 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 16:34:28 280,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:35:48 279,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:37:27 250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:37:46 249,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:39:05 240,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:39:14 239,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:40:25 230,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:41:39 229,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:45:01 225,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:45:57 224,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 16:47:38 200,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:47:56 200,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:47:59 210,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0325 - ENGRENAGEM XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:50:01 200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:36:11 166,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:34:25 161,26 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:26:37 161,25 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:31:14 161,24 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:32:51 161,23 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:34:33 150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:35:57 149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:38:04 140,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:39:21 139,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:40:08 120,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:40:35 119,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:40:57 115,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:41:32 114,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:43:57 110,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:46:11 95,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:46:45 116,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0326 - JOGO JUNTAS CABEÇOTE XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação
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08/07/2021 - 22:50:16 1.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:35:40 1.316,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:35:07 1.277,01 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:26:47 1.277,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:31:25 1.276,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:33:03 1.275,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:34:48 1.275,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:36:06 1.274,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:40:31 1.270,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:40:47 1.269,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:41:06 1.268,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:41:24 1.267,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:46:21 1.200,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:47:10 922,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:48:07 1.250,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0327 - LAMINA BASE SOLDADA XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:50:32 1.600,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 00:36:11 1.531,63 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:31:39 1.531,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:34:57 1.530,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:42:59 1.490,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0328 - PINO SUPERIOR DA TRAÇÃO 4X4 XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:50:46 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:35:00 266,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:40:04 258,26 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:26:58 257,25 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 16:31:46 256,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:34:12 255,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:35:07 254,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:36:13 253,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:40:37 250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:40:56 249,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:44:04 240,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:46:30 220,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:47:43 186,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0329 - PINO EIXO XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:51:03 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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10/07/2021 - 22:34:34 266,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:41:27 258,26 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:27:08 258,25 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:31:56 258,24 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:34:22 257,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:35:12 250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:36:20 249,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:40:43 240,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:41:05 239,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:43:10 230,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:45:28 200,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0330 - PORTA SATELITE C/ EIXO TRAZ. XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:51:27 2.510,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:34:12 2.579,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:42:06 2.501,63 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:27:18 2.501,62 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:32:04 2.501,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:36:38 2.500,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:40:49 2.450,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:41:14 2.449,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:45:35 2.400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:46:08 2.399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:47:28 2.340,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:48:21 2.200,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:48:26 1.810,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0331 - RETENTOR XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:52:53 180,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 00:43:21 161,51 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:41:15 161,50 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:45:41 160,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:59:24 145,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0332 - ROLAMENTO XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:53:08 200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:33:22 195,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:44:51 189,39 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:36:48 189,38 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 16:41:21 189,37 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:41:56 189,36 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:45:47 180,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:47:35 179,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:48:43 160,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:48:58 159,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:49:44 150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:50:05 149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:50:29 140,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:50:59 113,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:51:25 112,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 524 de 821

12/07/2021 - 16:51:31 112,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:51:45 111,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:52:05 110,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:54:06 100,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:54:23 85,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0333 - ROLAMENTO AGULHA XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:53:24 180,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:33:00 166,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:45:55 161,51 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:36:56 161,50 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:41:35 161,49 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 16:42:06 161,48 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:45:53 160,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:47:48 159,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:48:48 150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:49:04 149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:49:49 140,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:50:10 139,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:50:34 130,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:51:07 129,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:51:30 125,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:51:55 124,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:52:10 120,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:56:25 100,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:56:42 115,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0334 - ROLETE XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:53:41 170,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 00:46:34 151,63 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:42:01 151,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:45:58 140,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:59:32 132,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0335 - TRAVA DENTE XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:53:56 19,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:32:25 16,80 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:47:10 16,30 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:42:07 16,29 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 16:42:21 16,28 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:46:04 15,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:48:07 14,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:49:05 14,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:49:15 13,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:49:27 13,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:49:35 12,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:50:14 12,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:51:16 11,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:51:36 10,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:52:02 9,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:54:33 9,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:58:51 8,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:59:06 8,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:00:20 7,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:03:29 7,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0336 - ENGRENAGEM PLANETARIA XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:54:16 720,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:32:03 678,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:47:57 657,90 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:41:53 657,89 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 16:42:33 657,88 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:46:15 650,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:48:02 649,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:49:11 620,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:49:29 619,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:50:09 600,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:50:20 599,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:50:40 580,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:51:25 579,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:51:41 550,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:52:31 549,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:54:40 540,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:58:52 500,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:59:45 500,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0337 - PINHÃO SATÉLITE DO EIXO TRASEIRO CURTO XCM GXT 870BR ( ANO 2018 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:54:38 490,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 00:48:52 408,61 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:41:44 408,60 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:46:22 390,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:08:03 380,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0338 - TAMPA DA LATERAL DO MOTOR DL30H ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:54:54 390,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:31:07 302,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:50:36 292,94 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:42:14 292,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 16:42:43 291,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:46:29 250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:48:15 249,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:49:16 240,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:49:46 239,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:49:59 230,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:50:33 229,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:50:59 220,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:52:52 219,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:54:47 210,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:58:30 180,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:59:52 185,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0339 - JUNTA DA TAMPA DL30H ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:55:17 250,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:30:49 204,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 00:51:26 198,37 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:42:22 198,36 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:42:52 198,35 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:46:34 185,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:48:22 184,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:49:21 180,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:49:53 179,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:50:04 170,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:50:41 169,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:51:06 168,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:58:58 167,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:59:12 167,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:00:31 166,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:03:07 165,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:03:33 164,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:03:51 164,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:04:06 163,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:05:07 160,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:05:44 159,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:06:13 150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:06:31 149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:08:14 140,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0340 - DENTES DA CONCHA DL30H ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:55:40 390,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 00:52:47 307,49 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:42:29 307,48 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:46:39 280,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:59:58 175,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0341 - JOGO DE JUNTA COMPLETO DL30H ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:57:02 800,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:30:00 697,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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11/07/2021 - 00:56:18 676,82 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:56:45 676,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:58:40 675,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:00:50 674,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:03:44 673,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:10:31 490,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0342 - REPARO DA EMBREAGEM DUPLA DL30H ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:58:00 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 00:59:10 327,38 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:56:53 327,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:00:57 320,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:09:12 295,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:10:06 235,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0343 - BARRA DIREÇÃO CURTA DL30H ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:58:16 2.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:29:21 1.982,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 01:02:03 1.922,78 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 16:54:47 1.922,77 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:55:01 1.921,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:55:46 1.920,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:57:00 1.919,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:57:27 1.918,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:01:04 1.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:02:44 1.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:10:55 1.402,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0344 - BARRA SUP. DL30H ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:58:35 1.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:28:52 1.414,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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11/07/2021 - 01:02:47 1.372,31 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:55:11 1.372,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:55:29 1.300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:56:39 1.299,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:57:13 1.299,98 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:58:11 1.299,97 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:01:23 1.250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:02:53 1.249,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:11:52 999,99 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0345 - BOMBA ALIMENTADORA. DL30H ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:58:52 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 538 de 821

10/07/2021 - 22:28:29 491,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 01:03:36 476,76 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:57:04 476,75 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:57:27 476,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 16:58:32 475,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:01:33 470,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:03:03 469,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:13:07 345,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:16:06 410,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0346 - CABEÇOTE DO FILTRO DL30H ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação
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10/07/2021 - 22:27:59 1.991,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 01:04:21 1.931,76 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 16:56:13 1.931,75 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:01:40 1.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:03:13 1.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:10:10 1.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:10:42 1.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:14:38 1.700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:17:34 1.640,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0347 - CABO ACELERADOR DL30H ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:59:35 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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11/07/2021 - 01:04:58 307,98 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:13:26 225,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0348 - CARTER MOTOR DL30H ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 22:59:56 1.800,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 01:05:47 1.688,53 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:12:48 1.221,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0349 - CORREIA DL30H ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:00:15 350,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 01:06:29 304,58 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:16:16 225,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0350 - SOLENOIDE DL30H ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:00:31 600,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 01:07:08 518,47 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:13:51 380,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0351 - ROLAMENTO DL30H ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:02:02 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:26:43 237,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 08:34:36 229,89 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:00:45 228,88 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:11:08 228,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:11:22 227,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:12:57 227,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:16:16 200,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:16:27 185,40 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0352 - RETENTOR DL30H ( ANO 2014 )
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:02:22 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 08:35:23 282,51 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:36:03 291,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:59:19 282,50 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:11:12 282,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:11:33 281,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 17:13:04 245,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:16:27 220,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0353 - TAMPA DA LATERAL DO MOTOR WA200 ( ANO 2010)
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:02:37 6.200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 08:36:00 5.923,79 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:36:11 6.107,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 16:59:30 5.923,78 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:11:17 5.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:12:00 5.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:13:28 5.850,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:13:57 5.849,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 17:14:10 5.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:14:21 5.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:15:20 4.750,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:16:50 5.720,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0354 - JUNTA DA TAMPA WA200 ( ANO 2010)
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:02:53 290,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 08:37:49 221,32 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:36:17 228,16 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:00:57 221,31 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:11:23 221,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:12:24 220,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 17:13:21 220,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:13:47 219,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:14:06 215,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:14:26 214,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:15:13 214,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:15:45 213,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:16:18 212,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:18:03 211,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:18:33 210,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:18:59 209,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:19:27 200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:19:40 199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:20:22 190,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:21:50 160,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:25:51 170,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0355 - DENTES DA CONCHA WA200 ( ANO 2010)
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:03:09 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 08:43:28 423,20 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:37:06 436,29 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:01:06 423,19 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:11:44 420,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:12:33 419,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 17:13:15 410,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:13:39 409,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:13:45 400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:14:32 399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:15:08 395,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:15:53 394,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:16:02 390,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:16:34 389,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:17:07 385,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:18:11 384,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:18:38 380,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:19:07 379,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:19:33 350,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:19:48 349,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:20:27 340,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:25:18 295,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:26:02 300,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0356 - JOGO DE JUNTA COMPLETO WA200 ( ANO 2010)
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:03:27 1.600,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

10/07/2021 - 22:24:52 1.682,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 08:44:05 1.631,54 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:01:40 1.599,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 17:11:49 1.590,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:12:13 1.589,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:12:36 1.550,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:13:30 1.549,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:13:40 1.540,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:14:11 1.539,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:15:02 1.530,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:15:18 1.529,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:15:57 1.520,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:16:41 1.519,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:17:01 1.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:17:23 1.499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:17:35 1.480,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:18:18 1.479,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:18:44 1.475,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:19:15 1.474,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:19:53 1.222,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:20:20 1.400,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0357 - REPARO DA EMBREAGEM DUPLA WA200 ( ANO 2010)
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:03:45 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 08:44:41 459,78 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:37:53 474,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 17:01:49 459,77 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:11:54 450,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:12:48 449,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:13:35 440,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:14:42 439,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:14:50 430,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:15:23 429,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:15:51 420,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:15:59 419,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:16:07 410,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:16:48 409,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:16:57 400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:17:32 399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:18:05 390,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:18:34 340,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:19:08 325,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0358 - BARRA DIREÇÃO CURTA WA200 ( ANO 2010)
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:04:00 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:31:23 442,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 08:45:20 428,74 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:02:00 428,73 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 552 de 821

12/07/2021 - 17:12:00 428,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:13:20 427,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:13:50 420,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:14:49 419,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:14:56 419,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:15:30 418,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:15:40 417,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:16:06 416,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:16:12 415,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:16:55 414,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:17:16 412,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:17:42 411,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:18:12 410,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:18:37 409,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:18:49 400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:19:20 350,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:20:05 385,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0359 - BARRA SUP. WA200 ( ANO 2010)
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:04:15 1.700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:30:55 1.558,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 08:46:23 1.511,99 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:02:21 1.511,98 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 17:12:22 1.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:12:59 1.499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:13:55 1.480,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:15:00 1.479,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:15:30 1.475,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:15:36 1.474,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:15:46 1.473,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:16:16 1.472,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:16:46 1.460,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:17:09 1.459,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:17:22 1.450,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:17:51 1.449,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:18:18 1.400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:18:49 1.399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:18:54 1.395,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:19:29 1.394,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:19:44 1.390,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:20:01 1.389,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:20:35 1.380,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:25:08 1.250,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:26:10 1.310,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0360 - BOMBA ALIMENTADORA. WA200 ( ANO 2010)
Data Valor CNPJ Situação
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08/07/2021 - 23:04:30 900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:30:25 804,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 08:47:55 779,88 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:02:30 779,87 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:12:28 750,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:13:10 749,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:13:59 740,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:15:07 739,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:15:35 720,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:16:25 719,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:16:51 715,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:17:15 714,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:17:27 710,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:18:23 650,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:20:15 620,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0361 - CABEÇOTE DO FILTRO WA200 ( ANO 2010)
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:06:30 5.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 08:52:19 4.719,78 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:39:19 4.865,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:21:00 4.719,77 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:21:10 4.719,76 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:24:46 4.719,75 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 17:38:02 4.700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:39:13 4.699,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:40:05 4.650,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:41:04 4.649,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:41:13 4.600,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:42:14 4.499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:43:27 4.550,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:44:16 3.410,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0362 - CABO ACELERADOR WA200 ( ANO 2010)
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:06:52 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 08:55:38 320,10 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:39:25 330,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 17:21:11 320,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:21:27 319,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:24:53 318,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:38:08 317,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:40:39 235,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:41:04 285,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0363 - CARTER MOTOR WA200 ( ANO 2010)
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:07:09 2.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 08:56:46 1.897,08 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:40:11 1.955,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:21:24 1.897,07 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:21:37 1.897,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 17:23:14 1.896,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:40:54 1.620,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:41:01 1.380,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0364 - CORREIA WA200 ( ANO 2010)
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:07:31 150,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 08:59:01 120,67 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:41:02 124,40 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:21:31 120,66 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:21:42 120,65 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:23:24 120,64 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:38:12 120,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:39:30 119,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:40:15 115,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:42:34 114,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:43:54 113,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:44:45 100,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:44:58 86,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0365 - SOLENOIDE WA200 ( ANO 2010)
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:07:46 2.300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:01:44 2.113,39 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:41:46 2.178,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:21:42 2.113,38 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:21:53 2.113,35 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 17:23:32 2.113,34 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:38:19 2.100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:41:22 1.850,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:41:31 1.532,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0366 - ROLAMENTO WA200 ( ANO 2010)
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:08:21 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:02:31 331,48 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:42:00 341,73 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:21:50 331,47 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:22:06 331,45 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:23:41 331,44 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:38:24 330,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:40:10 329,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:40:23 320,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:40:32 319,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:41:30 300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:42:54 250,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:43:06 311,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0367 - RETENTOR WA200 ( ANO 2010)
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:08:39 700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:03:09 589,28 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:42:37 607,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:22:13 589,25 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:23:50 588,24 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:40:46 485,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:41:57 430,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0368 - JUNTA CARTER NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação
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08/07/2021 - 23:08:55 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:27:42 470,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:04:13 455,90 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:22:20 455,89 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:23:57 455,88 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:38:28 455,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:41:39 400,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:42:14 332,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0369 - JUNTA DE BORRACHA NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:09:13 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Cancelado - Solicitação do Licitante, por ter cometido lance equivocado
14/07/2021 10:55:09

09/07/2021 - 17:27:15 430,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:05:08 417,10 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:22:28 417,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Cancelado - Solicitação do Licitante, por ter cometido lance equivocado
14/07/2021 10:55:09

12/07/2021 - 17:24:04 416,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:38:32 416,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:40:18 415,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:40:29 414,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:41:14 413,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:41:48 400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:42:41 399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:43:34 3,01 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Cancelado - Solicitação do Licitante, por ter cometido lance equivocado
14/07/2021 10:55:09

12/07/2021 - 17:44:05 350,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0370 - VOLANTE MOTOR NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

08/07/2021 - 23:09:36 5.600,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:26:51 5.216,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:07:32 5.060,01 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:22:01 5.060,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:22:52 5.059,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:24:13 5.058,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:38:37 5.000,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:40:24 4.999,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:40:36 4.950,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:41:22 4.949,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:41:55 4.940,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:42:51 4.939,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:44:16 4.500,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:44:41 3.700,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 17:48:02 4.939,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0371 - BOMBA ÓLEO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 13:37:03 3.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:26:04 2.942,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:09:55 2.853,98 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:22:15 2.853,97 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:23:25 2.853,96 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:24:27 2.853,95 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:26:15 2.850,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:26:38 2.849,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:26:55 2.845,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:27:28 2.844,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:27:38 2.844,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:28:44 2.843,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:29:03 2.842,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:29:26 2.819,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:30:03 2.810,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:32:10 2.809,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:36:36 2.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:37:37 2.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:45:19 2.510,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0372 - BOMBA D´AGUA NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 569 de 821

09/07/2021 - 13:37:24 910,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:25:27 863,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:11:31 837,11 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:22:27 837,10 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:23:37 837,09 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:25:05 837,08 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:26:21 837,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:26:48 836,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:27:00 836,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:27:39 835,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:28:13 834,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:28:47 833,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 17:29:09 832,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:29:38 831,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:30:08 830,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:32:21 829,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:36:40 820,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:37:43 819,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:45:32 620,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0373 - TANQUE COMBUSTIVEL NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 13:37:50 2.800,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:24:39 2.591,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:13:27 2.513,76 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:24:14 2.513,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 17:25:16 2.512,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:26:30 2.511,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:26:58 2.510,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:27:08 2.499,99 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:27:56 2.499,98 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:28:23 2.490,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:28:56 2.489,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:29:16 2.487,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:29:47 2.486,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:30:14 2.485,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:32:30 2.484,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:36:45 2.400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:37:51 2.399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:45:01 2.150,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0374 - KIT PISTÃO E ANEIS NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 13:39:22 2.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:24:03 1.967,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:14:21 1.908,48 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:25:27 1.908,47 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:26:36 1.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:27:06 1.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:27:22 1.899,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:28:13 1.898,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 17:28:31 1.898,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:29:59 1.897,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:30:22 1.890,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:31:48 1.889,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:32:39 1.888,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:37:29 1.630,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0375 - EMBREAGEM MONTAD NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 13:40:22 3.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:23:08 3.162,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:14:59 3.067,38 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:25:38 3.067,37 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:26:43 3.050,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:27:18 3.049,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:27:32 3.049,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:28:23 3.048,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:28:39 3.047,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:30:08 3.046,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:30:29 3.045,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:32:10 3.044,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:32:50 3.043,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:36:50 3.000,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:37:59 2.999,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0376 - DISCO EMBREAGEM NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação
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09/07/2021 - 13:43:16 1.900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:21:02 1.877,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:15:58 1.821,18 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:30:27 1.821,17 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:30:37 1.820,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:32:16 1.819,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:32:59 1.818,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:36:55 1.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:38:07 1.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:45:59 1.750,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:47:25 1.749,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:47:44 1.700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:48:48 1.699,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:49:06 1.500,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:51:16 1.600,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0377 - ADPATOR DE VOLANTE NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 13:48:26 4.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:20:23 4.454,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:16:30 4.320,38 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:30:42 4.320,37 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:30:58 4.320,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:32:24 4.321,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:32:51 4.319,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 17:33:08 4.318,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:37:01 4.300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:38:18 4.299,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:46:05 4.200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:47:52 3.850,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:51:26 4.100,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0378 - EIXO PILOTO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 13:49:26 4.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:17:48 3.838,53 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:43:48 3.957,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:33:02 3.838,51 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 17:33:17 3.838,50 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:37:06 3.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:38:25 3.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:46:11 3.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:48:06 3.100,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:52:06 3.400,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0379 - CONJUNTO ARTICULAÇÃO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 13:50:14 2.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:18:39 2.031,91 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:44:29 2.094,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:31:09 2.031,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 17:31:20 2.030,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:33:10 2.029,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:33:25 2.028,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:37:13 2.020,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:38:33 2.019,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:46:43 1.750,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0380 - CONJUNTO MANGA EIXO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 13:50:36 5.600,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:19:43 4.987,98 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:45:13 5.142,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:30:54 4.987,97 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:31:12 4.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:33:17 4.899,99 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 17:33:36 4.899,98 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:37:20 4.890,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:38:43 4.889,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:46:28 4.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:48:57 4.100,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:52:47 4.400,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0381 - CONJUNTO CUBO DE RODA NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 13:58:56 5.200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:21:12 4.969,55 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:46:11 5.123,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:31:36 4.969,54 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 17:36:54 4.969,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:37:12 4.968,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:49:47 3.600,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:50:12 4.200,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:51:46 4.900,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0382 - ANEL DE VEDAÇÃO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 13:59:13 88,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:18:45 77,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:21:54 75,42 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:31:44 75,41 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:37:03 75,40 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 582 de 821

12/07/2021 - 17:41:54 75,39 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:50:02 53,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:50:22 70,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:51:36 72,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0383 - ROLAMENTO ROLETADO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 13:59:37 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:18:11 487,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:23:07 472,63 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:35:30 472,62 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:37:09 472,60 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:43:08 472,59 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 17:53:57 345,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:55:48 400,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0384 - CONJUNTO SEMI-EIXO LE NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:00:02 2.200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:17:39 2.143,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:24:02 2.079,20 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:35:41 2.079,19 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:37:21 2.078,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:43:18 2.077,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:00:20 2.000,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:00:34 1.539,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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0385 - CONJUNTO SEMI-EIXO LD NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:00:16 2.300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:16:46 2.143,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:28:09 2.079,20 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:35:49 2.079,19 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:37:49 2.078,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:43:35 2.077,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:54:15 1.510,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:56:11 2.000,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0386 - PLANETÁRIO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:00:38 2.200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:28:57 2.079,20 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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11/07/2021 - 15:47:10 2.143,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:35:56 2.079,19 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:37:54 2.078,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:43:46 2.077,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:00:14 1.539,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:00:42 2.000,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0387 - COROA EPICICLO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:01:05 3.300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:15:58 3.145,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:29:42 3.050,65 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:36:08 3.050,64 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:38:06 3.050,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:43:54 3.049,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:53:15 2.900,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:54:36 1.680,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0388 - ENGRENAGEM NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:01:27 2.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:14:44 2.365,20 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:31:07 2.294,24 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:36:18 2.294,23 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:38:24 2.294,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 17:44:06 2.293,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:59:20 1.721,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:59:55 2.200,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0389 - SUPORTE DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:01:44 3.200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:31:49 2.936,43 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:47:56 3.027,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:37:00 2.936,42 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:38:32 2.936,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:44:16 2.935,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:59:45 2.132,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 18:01:03 2.860,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0390 - CILINDRO DE DIREÇÃO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:01:59 3.800,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:12:26 3.520,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:32:28 3.414,40 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:36:48 3.414,39 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:38:39 3.414,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:44:25 3.413,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:54:54 2.480,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:55:04 3.200,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:56:26 3.340,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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0391 - CABEÇOTE MOTOR NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:03:58 20.400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:10:31 20.348,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:35:19 19.738,29 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:44:51 19.738,28 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:51:00 19.700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:51:14 19.699,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:52:39 16.250,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:55:36 19.100,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0392 - MOTOR PARTIDA NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:05:10 4.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:36:38 3.755,11 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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11/07/2021 - 15:48:53 3.871,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:45:08 3.755,10 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:51:06 3.700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:51:26 3.699,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:52:00 3.690,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:52:16 3.689,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:52:58 3.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:53:33 3.499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:54:03 3.450,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:54:14 3.449,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:54:32 3.400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:57:44 3.399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:58:55 3.350,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:59:16 3.345,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:59:41 3.100,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:01:17 3.270,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0393 - VÁLVULA HIDRÁULICA NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:05:28 3.600,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:09:35 3.305,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:37:18 3.205,85 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:49:04 3.205,84 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:51:11 3.200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:51:35 3.199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:52:05 3.150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:52:26 3.149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:53:08 3.100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:54:05 2.999,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:54:18 2.950,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:57:55 2.949,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:59:01 2.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:59:23 2.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:59:49 2.450,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:01:49 2.800,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0394 - CAIXA DE SATÉLITE NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:05:58 3.800,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:09:03 3.640,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:37:51 3.530,80 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:51:02 3.530,79 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:51:19 3.520,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:51:51 3.519,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:52:10 3.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 17:52:33 3.499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:53:20 3.450,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:56:03 3.100,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:56:44 3.400,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0395 - EIXO PRINCIPAL NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:06:11 3.600,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:38:23 3.324,43 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:49:32 3.427,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:49:43 3.324,42 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:51:26 3.324,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:52:03 3.323,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 17:52:15 3.200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:52:48 3.199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:53:26 3.150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:54:27 149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:54:37 140,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:59:08 120,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:01:27 130,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0396 - BOMBA INJETORA NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:15:10 4.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:04:40 3.973,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:39:06 3.853,81 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 596 de 821

12/07/2021 - 17:49:53 3.853,80 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:51:31 3.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:52:29 3.540,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:53:06 3.700,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0397 - VÁLVULA HIDROSTÁTICA NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:15:40 2.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:03:54 2.341,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:39:46 2.271,26 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:50:07 2.271,25 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:51:38 2.200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:53:13 2.199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 17:53:32 2.150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:54:37 2.149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:54:43 2.140,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:55:59 2.139,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:56:13 2.120,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:58:10 2.119,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:59:16 2.110,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:59:36 2.109,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:59:58 2.100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:00:43 1.950,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:01:56 2.070,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0398 - CONTRA EIXO NEW HOLLAND J8JP2732
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Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:17:03 1.100,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:02:58 1.044,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:40:27 1.012,68 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:46:15 1.012,67 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:51:44 1.000,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:53:24 999,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:53:44 950,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:54:44 949,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:55:42 940,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:58:22 939,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:59:21 920,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 18:00:53 895,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:02:13 890,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0399 - DISCO DE FREIO INTERNO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:17:21 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:02:17 390,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:41:07 378,79 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:46:25 378,78 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:51:49 375,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:54:53 374,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:55:47 370,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:59:31 352,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 18:01:58 320,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0400 - DISCO DE FREIO EXTERNO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:17:33 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

09/07/2021 - 17:01:45 390,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 09:41:42 378,79 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:46:33 378,78 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:51:53 375,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:53:50 310,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:56:01 300,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0401 - EIXO DIANTEIRO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:20:26 4.900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:42:55 4.298,31 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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11/07/2021 - 15:52:19 4.431,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:46:44 4.298,30 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:51:48 4.298,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:55:21 4.297,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:04:08 3.225,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:04:23 4.210,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0402 - CONJUNTO BOMBA DIREÇÃO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:21:52 3.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:43:56 2.900,30 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:53:15 2.990,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 17:47:07 2.900,29 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:51:56 2.900,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:58:38 2.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:08:49 2.102,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:09:11 2.800,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0403 - CONJUNTO REPARO MATAL NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:22:12 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:45:39 260,69 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 15:53:57 268,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:50:18 260,68 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:52:02 260,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 17:58:46 259,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:04:23 198,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:04:55 220,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0404 - TERMINAL DE AÇO LE NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:22:33 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:46:29 435,53 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 16:05:31 449,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:50:27 435,52 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:52:15 434,50 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:58:55 434,49 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:12:53 325,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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0405 - TERMINAL DE AÇO LD NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:22:58 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:47:22 435,53 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 16:06:18 449,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:50:36 435,52 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:52:23 435,51 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 17:59:52 435,50 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:02:27 390,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:03:19 325,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0406 - ANEL ENCOSTO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:23:17 120,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:47:52 112,76 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 605 de 821

11/07/2021 - 16:06:57 116,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:52:30 112,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:00:01 111,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:05:58 98,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:06:15 85,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0407 - BUCHA SUPORTE NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:23:59 250,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 09:48:27 198,85 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

11/07/2021 - 16:07:34 205,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 17:52:40 198,80 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:00:10 198,79 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 18:11:16 148,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:11:16 160,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0408 - BUCHA DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:24:20 125,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:09:07 114,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 22:32:55 111,07 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:52:50 111,05 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:00:15 111,04 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:07:31 95,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:08:03 81,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0409 - PINO DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:24:42 340,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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11/07/2021 - 16:09:59 268,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 22:34:51 260,20 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:53:19 260,10 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:00:24 260,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:11:33 190,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:11:51 219,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0410 - ANEL DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:24:59 250,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:10:42 223,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 22:41:44 217,04 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 17:53:26 217,01 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 18:00:50 217,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:09:07 162,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:09:21 194,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0411 - CUBO DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:26:24 1.300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:11:27 1.285,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 22:44:13 1.246,94 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:01:01 1.246,93 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:02:20 1.246,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:02:37 1.245,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:04:11 1.200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 609 de 821

12/07/2021 - 18:05:29 1.199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:05:57 1.150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:06:43 1.149,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:06:55 1.120,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:07:26 1.119,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:08:28 1.100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:12:27 1.099,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:12:43 1.050,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:13:23 1.049,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:13:37 1.020,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:19:06 950,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:19:06 950,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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0412 - PORCA AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:26:42 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:12:02 338,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 22:48:06 328,59 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:05:43 328,58 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:06:03 320,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:06:50 319,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:07:01 315,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:07:33 314,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:08:16 314,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:12:35 313,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:12:48 313,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 18:19:22 312,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:19:49 312,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:20:07 311,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:21:17 285,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:21:39 300,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0413 - EIXO ACIONADOR NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:27:06 1.900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:12:43 1.867,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 22:54:50 1.811,23 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:05:51 1.811,22 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:06:08 1.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 18:06:57 1.799,99 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:07:07 1.700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:07:16 179,98 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:07:25 170,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:12:55 116,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:13:06 116,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:13:45 105,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0414 - TAMPA CUBO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:27:22 390,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:13:17 320,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 22:55:52 310,40 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:07:05 310,30 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:07:13 305,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:13:10 304,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:13:28 304,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:16:41 285,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 18:18:17 300,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0415 - ROLAMENTO RODA NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:27:36 690,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:13:52 670,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 22:56:38 649,90 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:06:00 648,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:06:14 640,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:06:48 639,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:07:12 639,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:07:20 630,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:13:54 585,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 18:17:15 629,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0416 - MANGA EIXO D. D. NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:27:52 3.900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:14:40 3.357,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 22:57:17 3.256,78 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:02:48 3.259,77 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:03:14 3.256,77 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:03:42 3.200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:04:34 3.199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:05:18 3.150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 18:06:32 3.149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:06:46 3.120,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:07:19 3.119,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:07:40 3.115,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:08:57 3.114,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:09:42 3.112,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:10:01 3.111,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:10:09 3.100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:11:25 2.999,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:11:57 2.950,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:19:06 2.949,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:19:15 2.920,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 18:19:33 2.919,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:19:58 2.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:20:56 28,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:21:35 2.650,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0417 - MANGA EIXO D. E. NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:28:06 3.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:15:49 3.357,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:05:55 3.256,78 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:03:27 3.256,77 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:03:51 3.250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:04:22 3.249,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 18:05:25 3.200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:06:25 3.199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:06:40 3.150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:07:25 3.149,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:07:47 3.145,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:07:59 3.148,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:08:12 3.144,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:08:37 3.140,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:09:39 3.139,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:09:55 3.138,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:10:46 3.137,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:12:03 3.130,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 18:13:47 3.129,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:14:04 3.100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:14:13 3.099,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:14:39 2.950,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:15:01 2.945,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:15:19 2.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:15:33 2.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:16:31 2.850,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:17:57 2.879,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:18:29 2.620,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0418 - SEMI-EIXO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação
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09/07/2021 - 14:28:21 2.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:17:30 1.967,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:07:00 1.908,48 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:04:45 1.908,47 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:05:32 1.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:06:08 1.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:06:20 1.850,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:07:31 1.849,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:07:55 1.840,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:08:48 1.839,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:08:54 1.839,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:09:25 1.838,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 18:10:02 1.810,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:10:17 1.809,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:10:30 1.750,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:11:53 1.749,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:12:09 1.740,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:13:56 1.739,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:14:13 1.700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:14:28 1.699,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:14:46 1.650,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:15:28 1.580,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:16:46 1.690,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:28:37 2.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:18:08 1.967,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:08:00 1.908,48 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:03:39 1.907,47 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:04:01 1.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:04:14 1.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:05:37 1.850,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:06:17 1.849,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:06:35 1.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:07:36 1.799,99 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:08:03 1.750,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 18:08:36 1.749,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:08:43 1.740,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:09:13 1.739,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:10:15 1.700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:10:28 1.699,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:10:36 1.650,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:11:35 1.649,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:12:15 1.640,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:14:30 1.320,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:16:03 1.601,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0420 - GARFO AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
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09/07/2021 - 14:29:01 2.030,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:18:50 2.118,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:08:35 2.055,19 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:00:23 2.020,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:04:05 2.019,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:05:45 2.000,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:07:40 1.999,99 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 18:08:09 1.950,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:08:25 1.949,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:08:48 1.940,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:09:51 1.939,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:10:23 1.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 624 de 821

12/07/2021 - 18:10:35 1.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:10:45 1.750,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:11:43 1.749,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:12:23 1.730,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:14:05 1.729,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:14:19 1.700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:14:40 1.600,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:14:52 1.580,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:15:23 1.579,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 18:15:42 1.560,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 18:16:55 1.490,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 18:17:00 1.550,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0421 - CRUZETA DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:30:11 1.100,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:19:39 1.046,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:12:35 1.014,86 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 08:48:30 1.014,85 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 08:50:51 1.014,80 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 08:51:07 1.014,79 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:01:02 1.000,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:01:28 999,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:09:14 870,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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13/07/2021 - 09:10:08 934,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0422 - CRUZETA TRANSMISSÃO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:30:24 750,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:20:15 707,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:13:49 686,03 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 08:48:45 686,02 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 08:51:01 686,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 08:51:16 685,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:01:07 685,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:01:38 684,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:10:47 601,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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13/07/2021 - 09:11:26 623,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0423 - BARRA DE TRAÇÃO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:30:39 1.400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:20:52 1.367,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:16:59 1.326,23 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 08:49:15 1.326,22 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 08:51:09 1.326,20 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 08:51:27 1.326,19 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:01:13 1.320,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:01:43 1.319,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 09:03:48 1.260,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:04:26 1.010,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0424 - CAMISA DO CILINDRO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:30:54 800,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:21:25 775,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:19:57 752,24 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 08:48:56 752,23 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 08:51:16 752,20 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 08:51:35 752,19 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:01:19 752,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:01:48 751,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 09:05:42 600,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 09:05:57 700,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0425 - JUNTA CABEÇOTE NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:31:26 900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:23:23 894,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:20:43 867,67 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 08:49:26 867,66 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 08:51:22 867,65 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 08:52:35 867,64 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:01:25 867,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:01:53 866,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 09:03:44 700,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 09:04:05 805,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0426 - BIELAS NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:31:47 2.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:24:06 1.903,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:22:06 1.845,91 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 08:49:37 1.845,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 08:51:30 1.845,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 08:52:49 1.844,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:01:33 1.844,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:01:56 1.843,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 09:09:00 1.500,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 09:09:07 1.785,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0427 - JOGO ANÉIS NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:32:05 1.200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:24:50 1.023,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:24:10 993,04 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 08:49:48 993,03 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 08:51:37 993,01 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 08:53:00 993,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:01:44 992,20 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:02:06 992,19 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 09:09:28 895,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 09:09:54 974,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0428 - SILENCIOSO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:34:00 700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:25:28 673,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:25:15 653,54 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 08:49:59 653,53 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 08:51:42 653,50 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 08:53:00 653,49 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:01:50 653,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:02:11 652,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 09:09:39 614,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:09:47 602,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0429 - ALAVANCA ACIONAMENTO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:35:04 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:25:57 437,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:25:47 424,38 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 08:50:17 424,37 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 08:51:48 424,35 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 08:52:53 424,34 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:01:55 424,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:02:08 423,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 09:06:57 350,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 09:07:08 396,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0430 - ALAVANCA SELEÇÃO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:36:06 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:26:27 437,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:26:23 424,38 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 08:50:31 424,37 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 08:51:55 423,37 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 08:52:48 423,36 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:01:59 423,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:02:16 422,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 09:07:51 391,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:07:58 350,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0431 - FLANGE DE AÇO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:44:49 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:50:25 301,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:26:59 292,46 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:08:56 292,45 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:16:46 290,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:17:12 289,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:17:46 289,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:18:08 288,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 09:18:48 288,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:19:34 287,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:20:45 287,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:21:10 286,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:21:28 286,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:21:52 285,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:22:06 285,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:22:24 284,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:23:37 284,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:25:45 260,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:26:27 264,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:46:07 130,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:50:34 125,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:34:01 121,25 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:10:25 121,24 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:16:55 121,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:17:20 120,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:17:54 120,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:18:17 119,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:18:54 118,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:19:42 117,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:20:50 115,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 09:21:22 114,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:21:35 113,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:21:52 112,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:23:02 91,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:24:54 85,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0433 - PLATÔ DE EMBREAGEM NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:46:21 3.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:28:28 2.969,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:35:26 2.880,66 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:11:06 2.880,65 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:17:00 2.880,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 09:17:30 2.879,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:18:06 2.878,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:18:27 2.877,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:20:26 2.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:20:46 2.799,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:21:41 2.650,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:22:08 2.649,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:23:55 2.592,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:25:06 2.150,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0434 - BOMBA HIDRÁULICA NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:46:37 3.300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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11/07/2021 - 16:29:12 3.129,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:39:56 3.035,86 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:10:51 3.035,85 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:17:07 3.035,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:17:41 3.034,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:18:12 3.034,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:18:34 3.033,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:19:31 3.003,33 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:20:10 3.003,32 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:20:35 3.000,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 09:20:58 2.999,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:21:57 2.985,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:22:16 2.984,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:23:07 2.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:23:29 2.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:23:57 2.800,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:25:16 2.760,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:26:13 2.700,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:26:38 2.699,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:27:08 2.650,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 09:28:25 2.649,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:28:41 2.640,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:29:08 2.639,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:29:28 2.639,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:30:49 2.420,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:31:01 2.599,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0435 - CONJUTO FILTRO DE ÓLEO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:46:53 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:46:35 294,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:40:24 285,91 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:10:46 285,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 09:17:12 285,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:17:47 284,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:18:19 284,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:18:49 283,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:19:39 283,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:20:19 282,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:20:41 282,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:21:07 281,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:21:23 280,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:21:46 279,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:22:22 270,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 09:22:32 269,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:23:19 269,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:23:37 268,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:24:05 268,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:25:22 241,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:26:19 240,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:26:51 23,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:27:19 23,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:28:55 22,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:29:08 22,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 09:29:20 21,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:29:36 21,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:32:07 19,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0436 - PRÉ FILTRO DO AR NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:47:14 600,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:46:40 540,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:46:12 523,80 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:10:41 523,70 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:17:18 523,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:17:53 522,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:18:24 522,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 09:19:02 521,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:19:46 521,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:20:50 520,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:21:03 520,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:21:29 519,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:22:24 519,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:22:39 518,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:23:34 518,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:25:29 496,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:26:24 490,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 09:27:02 489,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:28:05 450,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:29:13 419,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0437 - HORIMETRO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:51:11 1.700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:46:43 1.165,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:46:47 1.130,78 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:10:34 1.130,75 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:17:31 1.130,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:18:05 1.129,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:18:33 1.129,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 09:18:59 1.128,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:21:07 1.128,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:21:36 1.127,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:22:31 1.127,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:22:48 1.126,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:24:17 1.094,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:25:27 885,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0438 - PAINEL DE INSTRUMENTO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:51:33 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:49:33 316,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:47:18 307,01 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 09:18:21 307,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:18:40 305,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:19:15 304,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:21:11 304,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:22:18 303,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:22:38 300,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:25:39 284,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:26:32 280,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:27:14 279,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:28:16 270,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 09:29:30 269,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:29:50 260,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:35:42 257,10 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0439 - JUNTA CARTER AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:51:49 700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:53:18 673,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:47:53 653,05 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:19:25 653,04 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:21:15 653,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:21:29 652,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:22:57 650,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 09:25:47 637,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:26:39 635,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:27:28 634,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:28:22 634,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:29:47 633,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:29:58 633,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:35:44 632,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:36:51 630,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:37:42 629,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:38:11 620,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 09:38:26 619,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:38:46 610,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:40:16 594,99 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0440 - JUNTA DE BORRACHA AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:52:05 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:53:51 373,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:50:03 362,05 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:19:35 362,04 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:22:44 362,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:26:01 361,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:26:43 360,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 09:27:42 359,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:28:30 359,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:30:02 358,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:30:23 358,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:35:56 350,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:37:44 341,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0441 - VOLANTE MOTOR AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:58:58 3.400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:54:54 3.391,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:50:34 3.289,76 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:19:56 3.289,75 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 09:20:56 3.289,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 09:23:03 3.288,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:36:25 3.200,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 09:38:17 3.199,99 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0442 - BOMBA ÓLEO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:59:38 2.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:55:25 1.954,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:53:03 1.895,38 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:20:14 1.895,37 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:21:04 1.895,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 09:24:57 1.894,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 09:38:46 1.823,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:39:09 1.700,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0443 - BOMBA D´AGUA AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 14:59:53 7.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:55:57 6.004,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:57:17 5.823,88 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:20:26 5.823,87 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:21:15 5.823,80 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 09:23:18 5.822,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:39:03 5.774,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:39:49 5.780,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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0444 - TANQUE COMBUSTIVEL AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:00:09 3.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:56:30 2.954,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:58:44 2.865,38 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:21:25 2.865,30 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 09:23:29 2.865,29 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:43:44 2.864,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:44:10 2.863,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:45:50 2.100,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 09:46:43 2.802,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0445 - KIT PISTÃO E ANEIS AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:00:31 1.100,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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11/07/2021 - 16:57:07 1.007,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:59:16 977,03 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:21:33 977,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 09:23:38 976,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:46:14 912,90 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:46:28 725,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0446 - EMBREAGEM MONTAD AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:01:04 3.200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:57:54 3.119,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

11/07/2021 - 23:59:50 3.026,16 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:21:41 3.026,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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13/07/2021 - 09:24:42 3.025,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:40:06 2.980,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 09:40:50 2.994,92 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0447 - DISCO EMBREAGEM AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:01:22 1.900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:58:42 1.892,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:02:46 1.835,73 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:21:53 1.835,70 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 09:23:54 1.835,69 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:47:04 1.400,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 09:47:18 1.792,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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0448 - ADPATOR DE VOLANTE AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:01:39 2.800,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:59:27 2.631,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:03:30 2.552,56 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:22:01 2.552,50 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 09:24:03 2.552,49 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:43:26 2.498,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:43:44 1.900,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0449 - EIXO PILOTO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:01:56 2.700,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 16:59:58 2.631,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:04:08 2.552,56 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:22:13 2.552,50 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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13/07/2021 - 09:24:13 2.552,49 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:42:20 2.499,99 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:43:02 1.900,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0450 - CONJUNTO ARTICULAÇÃO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:02:12 4.900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:00:30 4.404,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:04:47 4.271,88 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:22:26 4.271,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 09:24:28 4.270,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:43:39 4.219,90 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:44:10 3.200,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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0451 - CONJUNTO MANGA EIXO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:03:12 4.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:01:17 4.404,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:09:22 4.271,88 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:49:16 4.271,87 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:50:46 4.271,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:52:15 4.270,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:53:02 4.270,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:56:04 469,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:58:41 469,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:04:13 468,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 10:04:26 468,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:05:24 467,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:05:37 467,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:07:22 443,91 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:09:45 380,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0452 - CONJUNTO CUBO DE RODA AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:06:41 4.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:01:50 4.404,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:11:26 4.271,88 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:51:01 4.271,87 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:51:17 4.270,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 09:52:35 4.269,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:52:55 4.269,50 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:55:11 4.269,49 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:58:48 4.269,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:04:34 4.268,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:05:03 4.268,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:05:37 4.267,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:05:56 4.267,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:08:11 4.266,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:08:53 4.205,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:10:02 4.150,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:10:17 4.100,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0453 - ANEL DE VEDAÇÃO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:07:14 125,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:07:31 112,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:11:58 108,88 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:52:50 108,87 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:53:08 108,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:55:29 107,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:59:06 107,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:04:48 106,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 10:05:11 106,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:05:51 105,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:06:16 100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:07:32 96,55 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:10:29 85,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0454 - ROLAMENTO ROLETADO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:07:39 125,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:08:15 112,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:12:34 108,88 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:53:14 108,87 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:59:14 108,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:05:57 107,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:06:22 107,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:08:25 106,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:08:42 100,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:10:27 93,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:11:21 95,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0455 - CONJUNTO SEMI-EIXO LE AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:07:53 3.900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:08:52 3.704,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:13:15 3.592,88 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:46:55 3.592,87 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 09:47:19 3.590,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:52:01 3.589,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:52:45 3.580,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:54:31 3.579,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:59:23 3.579,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:05:03 3.578,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:05:18 3.578,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:07:41 3.510,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:10:42 3.120,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0456 - CONJUNTO SEMI-EIXO LD AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:08:26 3.900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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11/07/2021 - 17:09:25 3.704,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:13:53 3.592,88 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:47:14 3.592,87 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:47:30 3.592,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:51:44 3.591,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:51:58 3.591,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:53:49 3.590,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:59:36 3.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:06:13 3.499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:06:39 3.490,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:07:42 3.489,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:08:02 3.489,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:08:42 3.488,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:08:59 3.480,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:10:07 3.479,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:10:52 3.479,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:13:48 3.412,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:15:15 3.240,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0457 - PLANETÁRIO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:09:20 9.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:09:56 8.691,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 00:14:36 8.430,76 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:47:29 8.430,75 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:47:56 8.429,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:51:32 8.428,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:51:49 8.428,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:53:35 8.428,79 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:54:13 8.427,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:59:45 8.427,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:06:33 8.426,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:06:49 8.425,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:10:12 8.394,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:11:33 7.250,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0458 - COROA EPICICLOAGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:09:39 3.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:10:28 2.679,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:15:18 2.598,63 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:56:40 2.598,62 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 09:59:54 2.598,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:06:45 2.597,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:06:58 2.590,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:07:53 2.589,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 10:08:09 2.589,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:09:09 2.588,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:09:19 2.580,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:10:41 2.579,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:11:02 2.540,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:12:16 2.539,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:13:17 2.539,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:13:56 2.538,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:14:42 2.538,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:15:07 2.537,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:15:31 2.537,50 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:16:04 2.537,49 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:16:41 2.537,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:17:11 2.536,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:17:34 2.536,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:19:51 2.481,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0459 - ENGRENAGEM AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:09:52 3.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:10:55 2.679,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:15:54 2.598,63 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:56:55 2.598,62 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:00:01 2.598,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:07:06 2.597,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:08:17 2.597,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:09:24 2.596,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:09:34 2.590,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:10:51 2.589,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:11:08 2.580,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:14:07 2.541,69 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:15:49 2.150,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0460 - SUPORTE DE AÇO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:10:06 3.400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:11:23 3.269,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 00:16:24 3.171,66 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 09:57:11 3.171,65 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:00:17 3.171,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:00:39 3.150,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:07:20 3.149,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:08:22 3.149,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:09:50 3.148,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:11:13 3.148,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:12:22 3.147,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:13:24 3.147,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:14:11 3.146,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:14:50 3.146,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:14:58 3.145,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:15:38 3.145,50 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:15:50 3.145,49 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:16:01 3.145,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:16:28 3.144,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:16:46 3.144,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:17:50 3.109,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0461 - CILINDRO DE DIREÇÃO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:17:02 2.900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:12:08 2.594,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:17:09 2.516,91 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 09:59:32 2.516,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:01:28 2.516,80 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:10:59 2.516,79 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:19:29 1.950,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:20:16 2.484,45 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0462 - CABEÇOTE MOTOR AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:17:29 21.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:12:51 20.637,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:17:58 20.018,13 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:00:04 20.018,12 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:01:41 20.018,10 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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13/07/2021 - 10:11:07 20.018,09 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:20:33 19.942,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:20:38 18.100,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0463 - MOTOR PARTIDA AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:17:51 4.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:13:44 3.472,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:18:52 3.367,84 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:00:28 3.367,83 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:01:50 3.367,80 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:11:22 3.367,79 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 10:16:01 3.351,40 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:16:29 2.520,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0464 - VÁLVULA HIDRÁULICA AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:18:11 1.900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:14:14 1.659,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:19:26 1.609,23 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:00:53 1.609,22 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:01:58 1.609,20 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:11:30 1.609,19 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:17:52 1.220,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:17:59 1.572,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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0465 - CAIXA DE SATÉLITE AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:18:31 3.800,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:14:52 3.691,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:20:34 3.580,76 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:01:29 3.580,75 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:02:05 3.580,74 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:11:37 3.580,73 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:16:21 3.521,45 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:16:46 2.621,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0466 - EIXO PRINCIPAL AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:18:52 6.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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11/07/2021 - 17:15:26 5.467,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:21:13 5.303,48 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:02:04 5.303,47 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:02:16 5.303,45 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:11:43 5.303,44 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:25:23 5.274,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:25:41 4.020,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0467 - BOMBA INJETORA AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:19:39 9.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:15:57 8.754,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:22:10 8.491,38 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:02:25 8.491,37 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:02:48 8.491,35 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:11:52 8.491,34 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:18:26 8.422,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:18:59 6.320,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0468 - VÁLVULA HIDROSTÁTICA AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:20:06 4.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:16:30 3.404,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:22:42 3.301,88 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:02:37 3.301,85 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:02:56 3.301,84 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 10:08:50 3.301,83 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:11:58 3.301,82 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:21:42 2.450,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:22:11 3.289,94 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0469 - CONTRA EIXO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:20:23 150,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:17:00 101,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:23:21 98,21 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:02:56 98,20 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:03:07 98,19 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:08:57 98,18 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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13/07/2021 - 10:12:32 98,17 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:22:05 74,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:22:18 92,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0470 - DISCO DE FREIO INTERNO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:20:40 150,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:17:39 101,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:24:01 98,21 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:03:06 98,20 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:03:19 98,19 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:09:03 98,18 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:12:37 98,17 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 10:26:24 93,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:26:33 74,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0471 - DISCO DE FREIO EXTERNO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:21:54 350,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:18:33 301,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:24:50 291,97 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:11:52 291,96 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:17:57 291,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:19:17 245,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:20:46 274,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0472 - EIXO DIANTEIRO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:22:12 2.900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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11/07/2021 - 17:19:01 2.594,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:25:24 2.516,91 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:12:18 2.516,90 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:18:03 2.500,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:22:43 2.499,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:23:02 2.490,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:25:35 2.422,20 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:26:05 2.139,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0473 - CONJUNTO BOMBA DIREÇÃO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:22:32 3.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:19:34 2.953,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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12/07/2021 - 00:28:28 2.865,14 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:12:30 2.864,13 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:18:07 2.864,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:20:57 2.802,01 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:21:34 2.510,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0474 - CONJUNTO REPARO MATAL AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:50:18 1.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:20:13 1.379,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:29:26 1.338,12 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:12:53 1.338,11 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:18:12 1.338,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:22:55 1.337,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:23:07 1.337,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:23:51 1.336,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:24:19 1.335,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:24:43 1.334,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:25:01 1.332,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:26:19 1.331,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:26:34 1.330,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:27:35 1.329,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:27:57 1.325,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:30:01 1.294,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:30:24 1.250,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0475 - TERMINAL DE AÇO LE AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:50:35 1.400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:20:49 1.379,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:30:14 1.338,12 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:13:07 1.338,11 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:18:16 1.338,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:23:03 1.337,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:23:16 1.337,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:23:46 1.336,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 10:24:23 1.335,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:24:35 1.334,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:24:48 1.334,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:25:45 1.280,70 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:26:24 1.240,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0476 - TERMINAL DE AÇO LD AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:50:50 1.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:21:20 1.380,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:31:10 1.339,09 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:13:21 1.339,08 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:18:21 1.338,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:23:10 1.337,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:23:23 1.337,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:23:37 1.336,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:23:58 1.335,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:24:18 1.334,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:24:34 1.334,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:24:49 1.333,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:25:07 1.332,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:26:38 1.331,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:27:30 1.150,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:28:26 1.287,95 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0477 - ANEL ENCOSTO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:51:13 150,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:21:50 123,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:31:43 119,55 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:13:11 119,54 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:18:24 119,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:18:38 118,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:18:46 118,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:23:17 117,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:23:27 117,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:23:56 116,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:24:03 116,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:24:13 115,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:24:38 115,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:24:57 114,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:25:15 114,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:26:50 113,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:27:08 113,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:27:21 112,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:28:05 112,50 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:30:10 92,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:31:48 108,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0478 - BUCHA SUPORTE AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:51:37 150,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:22:24 116,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:32:12 112,76 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:13:01 112,75 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:18:29 112,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:18:52 111,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:19:06 111,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:23:26 110,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 10:23:32 110,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:24:03 109,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:24:10 109,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:24:23 108,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:24:41 108,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:25:03 107,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:25:20 105,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:28:16 92,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:28:22 95,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

0479 - BUCHA DE AÇO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:52:02 150,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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11/07/2021 - 17:23:04 146,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:32:39 141,62 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:12:57 141,61 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:18:35 141,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:21:50 130,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:22:28 134,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0480 - PINO DE AÇO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:52:32 300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:23:37 209,80 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:33:25 203,51 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:12:51 203,50 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 10:18:39 202,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:23:31 201,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:23:38 200,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:24:09 199,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:25:29 185,00 (lance oculto) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:26:17 184,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0481 - ANEL DE AÇO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:55:32 450,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:24:38 412,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:34:05 399,88 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:27:13 399,87 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 698 de 821

13/07/2021 - 10:27:53 399,86 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:41:47 340,21 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:42:05 301,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0482 - CUBO DE AÇO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:56:02 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:25:10 476,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:34:44 462,21 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:27:21 462,20 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:28:18 462,19 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:44:24 400,54 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:45:12 381,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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0483 - PORCA AÇO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:56:17 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:25:46 376,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:35:28 365,21 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:27:31 365,20 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:28:29 365,19 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:48:36 291,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:50:17 321,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0484 - EIXO ACIONADOR AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:56:45 1.300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:26:17 1.138,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:38:03 1.104,10 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:27:49 1.104,09 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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13/07/2021 - 10:28:41 1.104,08 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:40:37 1.008,54 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:41:12 801,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0485 - TAMPA CUBO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:57:10 500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:26:49 474,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:38:51 459,78 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:28:04 459,75 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:29:21 459,74 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:45:26 385,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:45:26 412,50 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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0486 - ROLAMENTO RODA AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:57:54 550,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:27:20 507,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:39:42 492,03 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:28:15 492,01 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:29:10 492,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:48:53 395,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:50:30 451,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0487 - MANGA EIXO D. D. AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:58:34 1.400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:27:46 1.356,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:41:25 1.316,05 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:28:23 1.316,04 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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13/07/2021 - 10:29:34 1.316,03 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:52:16 989,99 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:52:44 1.285,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0488 - MANGA EIXO D. E. AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:59:14 1.400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:28:14 1.356,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:41:53 1.316,05 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:28:35 1.316,04 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:29:48 1.316,03 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:51:27 989,99 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:51:55 1.285,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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0489 - SEMI-EIXO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:59:42 3.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:28:49 2.832,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:42:24 2.747,28 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:29:38 2.747,26 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:30:14 2.747,25 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:49:33 2.101,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:50:42 2.700,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0490 - GARFO ARTICULAÇÃO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 20:59:57 2.300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:29:20 2.143,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:43:59 2.079,44 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:29:47 2.078,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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13/07/2021 - 10:30:29 2.077,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:49:45 1.985,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:50:52 2.010,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0491 - GARFO AÇO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:55:02 1.897,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

09/07/2021 - 21:02:06 2.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 00:45:37 1.840,33 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 12:33:37 1.839,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0492 - CRUZETA DE AÇO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:54:07 1.125,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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09/07/2021 - 21:02:36 1.300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 00:46:22 1.091,98 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 12:33:44 1.090,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0493 - CRUZETA TRANSMISSÃO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:53:24 1.125,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

09/07/2021 - 21:03:08 1.200,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 00:46:56 1.091,98 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 12:33:50 1.090,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0494 - BARRA DE TRAÇÃO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:52:39 3.680,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

09/07/2021 - 21:03:25 4.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 00:47:26 3.570,33 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 12:33:59 3.569,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 12:46:58 3.500,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0495 - CAMISA DO CILINDRO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:51:34 1.340,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

09/07/2021 - 21:03:42 1.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 00:48:14 1.300,53 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 12:34:14 1.299,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0496 - JUNTA CABEÇOTE AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:50:05 1.136,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

09/07/2021 - 21:03:57 1.300,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 00:49:01 1.102,41 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 12:34:23 1.102,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0497 - BIELAS AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:48:42 1.468,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

09/07/2021 - 21:04:33 1.500,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 00:49:55 1.424,45 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 12:34:37 1.424,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0498 - JOGO ANÉIS AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:46:16 1.056,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

09/07/2021 - 21:15:08 1.100,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 00:50:52 1.024,81 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 12:34:46 1.024,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0499 - SILENCIOSO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:45:05 1.876,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

09/07/2021 - 21:16:49 1.999,99 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 00:51:30 1.819,96 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

12/07/2021 - 12:34:53 1.819,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0500 - ALAVANCA ACIONAMENTO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:43:37 1.876,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

09/07/2021 - 21:17:26 1.999,99 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 00:52:14 1.819,96 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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12/07/2021 - 12:35:00 1.819,00 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0501 - ALAVANCA SELEÇÃO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:41:29 1.967,25 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

09/07/2021 - 21:20:14 2.000,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 00:53:47 1.908,23 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:43:59 1.908,22 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:44:42 1.900,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:47:15 1.899,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:47:26 1.850,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:51:46 1.849,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:53:35 1.849,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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13/07/2021 - 10:54:28 1.848,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 11:09:05 1.795,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 11:09:35 1.388,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0502 - FLANGE DE AÇO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 21:20:35 900,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

11/07/2021 - 17:31:40 815,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

12/07/2021 - 00:55:04 790,55 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:44:08 790,54 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:44:47 790,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:51:54 789,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:53:42 789,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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13/07/2021 - 10:54:40 788,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 11:07:26 589,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 11:07:58 720,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0503 - ABRAÇADEIRA AÇO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:41:37 54,75 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

09/07/2021 - 21:21:06 56,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 00:55:26 53,11 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:44:21 53,10 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:44:57 53,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:47:41 52,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:47:59 50,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:49:03 49,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:49:13 49,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:52:03 48,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:53:49 48,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:55:07 47,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 11:04:40 41,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 11:04:46 37,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0504 - PLATÔ DE EMBREAGEM AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:41:39 3.060,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

09/07/2021 - 21:21:29 3.100,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 00:56:35 2.968,20 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:44:32 2.968,19 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:45:03 2.965,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:46:48 2.964,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:47:05 2.640,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:47:51 2.639,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:48:07 2.639,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:48:56 2.638,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:49:07 2.638,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:49:59 2.637,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:50:07 2.637,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:52:15 2.636,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:54:04 2.636,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:58:53 2.635,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 11:05:10 2.201,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 11:05:11 2.592,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

0505 - BOMBA HIDRÁULICA AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:41:41 2.482,60 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

09/07/2021 - 21:23:14 2.620,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 00:57:14 2.408,12 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:44:44 2.408,11 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:45:09 2.400,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:46:28 2.399,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:46:34 2.390,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:47:05 2.389,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:47:14 2.389,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:48:01 2.388,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:48:15 2.388,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:49:13 2.387,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:49:21 2.387,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:50:11 2.386,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:50:36 2.385,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido
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13/07/2021 - 10:51:26 2.384,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:54:14 2.384,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:59:00 2.383,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 11:02:43 2.309,20 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 11:03:14 1.831,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0506 - CONJUTO FILTRO DE ÓLEO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:41:45 261,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

09/07/2021 - 21:24:08 270,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 00:57:46 253,17 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:44:56 253,16 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:45:13 253,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 717 de 821

13/07/2021 - 10:46:14 252,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:46:28 252,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:48:17 251,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:48:33 251,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:49:27 250,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:49:42 250,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:50:18 249,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:54:21 249,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:59:06 248,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 11:01:40 237,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 11:04:26 198,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0507 - PRÉ FILTRO DO AR AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:41:48 1.032,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

09/07/2021 - 21:24:34 1.050,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

12/07/2021 - 00:58:55 1.001,04 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:45:05 1.001,03 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:45:22 1.000,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:46:08 999,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:46:39 990,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:48:44 989,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21
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13/07/2021 - 10:48:56 989,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:49:36 988,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:49:47 988,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:50:41 987,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:54:30 987,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:59:11 986,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 11:02:57 876,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 11:03:44 859,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0508 - HORIMETRO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:41:50 376,50 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

09/07/2021 - 21:25:00 400,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 720 de 821

12/07/2021 - 00:59:30 365,21 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:45:22 365,20 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:45:34 365,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:50:54 364,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:54:35 364,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:59:17 363,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 11:08:05 302,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 11:08:30 282,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

0509 - PAINEL DE INSTRUMENTO AGCO- 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

09/07/2021 - 15:41:52 1.897,00 (proposta) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

09/07/2021 - 21:25:37 1.999,00 (proposta) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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12/07/2021 - 01:00:08 1.840,09 (proposta) 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:45:29 1.840,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:45:43 1.839,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:46:47 1.839,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:48:30 1.838,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:48:40 1.838,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:49:50 1.837,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:49:58 1.837,00 18.267.412/0001-58 - BARCELONA
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

Válido

13/07/2021 - 10:51:17 1.836,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 10:54:41 1.836,00 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido

13/07/2021 - 10:59:27 1.835,99 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

13/07/2021 - 11:10:58 1.410,00 (lance oculto) 04.839.326/0001-68 - CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

Válido
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13/07/2021 - 11:11:20 1.795,00 (lance oculto) 20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
EPP

Cancelado - A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo
no item 11.2. Os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes
via SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que
não havia dado tempo pelo sistema. Na data de 13/07 os Documentos
de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio
da isonomia, juridico e do instrumento vinculativo, a referida empresa
deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do
objeto licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de
fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 14/07/2021 15:48:21

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
14:13

Pedro Nogueira 2333494 PC/PA 15/04/2016 - RG

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
14:13

Pedro Nogueira 71629262234 - - - CPF

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
14:16

Pedro Nogueira 13.493.152/0001-15 REPUBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

07/07/2021 - CNPJ

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
14:18

Pedro Nogueira 04260908215328 PODER
JUDICIÁRIO

26/05/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
14:20

Pedro Nogueira 702021080762569-6 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

07/07/2021 03/01/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
14:25

Pedro Nogueira 2021042504454107906054 CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

08/07/2021 22/08/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
14:28

Pedro Nogueira 21399590/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

07/07/2021 03/01/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
14:29

Pedro Nogueira 04260908215328 PODER
JUDICIÁRIO

26/05/2021 25/07/2021 Certidão de Falência e
Recuperação Judicial
ou Extrajudicial
expedida pelo Fórum
distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em que
conste o prazo de
validade e, não
havendo, somente será
aceita com a data de
emissão não superior a
90 (Noventa) dias e
ainda

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
14:32

Pedro Nogueira 93911709919657 JUCEPA 27/05/2021 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
14:33

Pedro Nogueira 001 AUTO
PARABRISA
LTDA

07/07/2021 06/12/2021 Declaração Própria do
Licitante, que possui
estrutura e condições
para prestar os
serviços, em
conformidade com os
prazos e exigências do
edital

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
14:35

Pedro Nogueira 1579 PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAPANEMA
PARÁ

24/03/2021 31/12/2021 Alvará de
Funcionamento de
Titularidade da empresa
licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal
(Sede da licitante), com
vigência atualizada.

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
14:45

Pedro Nogueira - - 28/01/2021 - Contrato Social

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
14:46

Pedro Nogueira - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAPANEMA
PARÁ

27/04/2021 26/07/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
14:48

Pedro Nogueira - MINISTÉRIO DA
FAZENDA

23/03/2021 19/09/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
14:49

Pedro Nogueira - MINISTÉRIO DA
FAZENDA

23/03/2021 19/03/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União
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AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
14:50

Pedro Nogueira - JUCEPA 07/07/2021 06/10/2021 Certidão Simplificada da
Junta Comercial do
Estado da sede da
licitante, juntamente
com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos
averbados com validade
máximo de 60
(Sessenta) dias, a
contar da data da sua
emissão

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
14:51

Pedro Nogueira - MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

07/07/2021 09/12/2021 Prova de Inexistência
de Débitos, através da
CERTIDÃO DE
DÉBITOS NEGATIVA,
conforme artigo
5º`PAR` único da
portaria 1421/2014 do
MTE

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
15:27

Pedro Nogueira - AUTO
PARABRISA
LTDA

07/07/2021 06/12/2021 Declaração de
inexistência de fato
impeditivo de sua
habilitação, assim como
declarar ocorrências
supervenientes,
assinadas por sócio,
dirigente, proprietário ou
procurador da licitante,
com o nº. da identidade
do declarante

AUTO
PARABRISA
LTDA

08/07/2021 -
15:27

Pedro Nogueira - AUTO
PARABRISA
LTDA

07/07/2021 06/12/2021 Declaração de
Elaboração
Independente de
Proposta

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
15:15

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

36573963X SSP SP 20/06/2018 - RG

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
15:18

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

02574059255 - - - CPF

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
15:20

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

18267412000158 RECEITA
FEDERAL

10/06/2013 - CNPJ

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
15:55

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

06141208422013 TJPA 14/06/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

AUTO
PARABRISA
LTDA

09/07/2021 -
16:02

Pedro Nogueira - U & M
MINERAÇAO E
CONSTRUÇÃO

09/07/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
16:12

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

7020210807717612 sefa 09/07/2021 05/01/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
16:13

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

2021042002163176171344 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

09/07/2021 17/08/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
16:16

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

2158852612021 TST 09/07/2021 04/01/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
16:17

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

06141208422013 TJPA 14/06/2021 12/09/2021 Certidão de Falência e
Recuperação Judicial
ou Extrajudicial
expedida pelo Fórum
distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em que
conste o prazo de
validade e, não
havendo, somente será
aceita com a data de
emissão não superior a
90 (Noventa) dias e
ainda

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
16:21

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

60379494069758 JUCEPA 12/05/2021 09/04/2022 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
16:25

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

75 PREF MUN
MARITUBA VIG
SANITARIA

15/04/2021 31/03/2022 Autorização de
Funcionamento da
empresa licitante,
expedida pela ANVISA-
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária,
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BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
16:28

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

4790 PREF MUN SEOF 07/04/2021 30/03/2022 Alvará de
Funcionamento de
Titularidade da empresa
licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal
(Sede da licitante), com
vigência atualizada.

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
16:30

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

- - 09/05/2013 - Contrato Social

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
16:30

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

- PREF MUN
PARAGOMINAS

14/05/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
16:31

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

- SEFIN MARITUBA 04/05/2021 02/08/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
16:36

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

- RECEITA
FEDERAL

30/03/2021 26/09/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
16:39

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

- JUCEPA 06/07/2021 06/08/2021 Certidão Simplificada da
Junta Comercial do
Estado da sede da
licitante, juntamente
com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos
averbados com validade
máximo de 60
(Sessenta) dias, a
contar da data da sua
emissão

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
16:41

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

- MTE 09/07/2021 09/08/2021 Prova de Inexistência
de Débitos, através da
CERTIDÃO DE
DÉBITOS NEGATIVA,
conforme artigo
5º`PAR` único da
portaria 1421/2014 do
MTE

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
16:42

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

- Pref Mun
Vigilancia
Sanitaria

15/04/2021 31/03/2022 Comprovação de
autorização de
funcionamento (AF)
expedida pela Agencia
Nacional de Vigilância
Sanitária, e publicação
no diário da união
(DOU) para
Medicamento.

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
18:31

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

1 PROPRIO-
BARCELONA
PEÇAS

09/07/2021 09/08/2021 Declaração Própria do
Licitante, que possui
estrutura e condições
para prestar os
serviços, em
conformidade com os
prazos e exigências do
edital

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
18:32

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

1 TODOS 09/07/2021 09/12/2021 DEMAIS
DOCUMENTOS
SOLICITADOS NO
EDITAL

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
18:40

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

- RECEITA
FEDERAL

09/07/2021 09/08/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
18:42

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

- BARCELONA 09/07/2021 09/08/2021 Declaração de
inexistência de fato
impeditivo de sua
habilitação, assim como
declarar ocorrências
supervenientes,
assinadas por sócio,
dirigente, proprietário ou
procurador da licitante,
com o nº. da identidade
do declarante

BARCELONA
COMERCIO DE
PEÇAS EIRELI
ME

09/07/2021 -
18:44

LUIZ FELIPE
TOMASI DA
SILVA

- BARCELONA 09/07/2021 09/08/2021 Declaração de
Elaboração
Independente de
Proposta

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
21:58

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

4404993 SEGUP/PA 03/12/2019 - RG

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
21:58

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

73539341234 - - - CPF

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
21:59

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

04839326000168 REPUBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

07/07/2021 - CNPJ
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CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
22:00

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

07101507441837 PODER
JUDICIÁRIO

03/05/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
22:02

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

702021080770497-9 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

09/07/2021 05/01/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
22:03

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

07101507441837 PODER
JUDICIÁRIO

03/05/2021 01/08/2021 Certidão de Falência e
Recuperação Judicial
ou Extrajudicial
expedida pelo Fórum
distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em que
conste o prazo de
validade e, não
havendo, somente será
aceita com a data de
emissão não superior a
90 (Noventa) dias e
ainda

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
22:10

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

2021041106074479501750 CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

09/07/2021 08/08/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
22:11

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

21399785/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

07/07/2021 02/01/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
22:13

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

36566156238308 JUCEPA 31/03/2021 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
22:18

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

- - 20/10/2014 - Contrato Social

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
22:19

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ABAETETUBA

08/07/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
22:23

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ANANINDEUA
PARÁ

27/04/2021 26/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
22:27

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

05/05/2021 01/11/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
22:27

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

05/05/2021 01/11/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
22:33

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

- JUCEPA 07/07/2021 06/10/2021 Certidão Simplificada da
Junta Comercial do
Estado da sede da
licitante, juntamente
com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos
averbados com validade
máximo de 60
(Sessenta) dias, a
contar da data da sua
emissão

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
22:33

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

- MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

07/07/2021 06/12/2021 Prova de Inexistência
de Débitos, através da
CERTIDÃO DE
DÉBITOS NEGATIVA,
conforme artigo
5º`PAR` único da
portaria 1421/2014 do
MTE

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
22:34

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

- CONFIANCA
SERVICOS E
COMERCIO
EIRELI

07/07/2021 06/12/2021 Declaração de
inexistência de fato
impeditivo de sua
habilitação, assim como
declarar ocorrências
supervenientes,
assinadas por sócio,
dirigente, proprietário ou
procurador da licitante,
com o nº. da identidade
do declarante

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
22:35

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

- CONFIANCA
SERVICOS E
COMERCIO
EIRELI

07/07/2021 06/12/2021 Declaração de
Elaboração
Independente de
Proposta

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
22:55

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

15311 PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ANANINDEUA
PARÁ

09/07/2021 10/08/2021 Alvará de
Funcionamento de
Titularidade da empresa
licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal
(Sede da licitante), com
vigência atualizada.

CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

09/07/2021 -
23:14

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

001 CONFIANCA
SERVICOS E
COMERCIO
EIRELI

09/07/2021 08/12/2021 DEMAIS
DOCUMENTOS
SOLICITADOS NO
EDITAL
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CONFIANÇA
PNEUS EIRELI

10/07/2021 -
16:29

KATIANE
AFONSO
QUARESMA

001 CONFIANCA
SERVICOS E
COMERCIO
EIRELI

07/07/2021 06/12/2021 Declaração Própria do
Licitante, que possui
estrutura e condições
para prestar os
serviços, em
conformidade com os
prazos e exigências do
edital

AUTO
PARABRISA
LTDA

10/07/2021 -
16:43

Pedro Nogueira 001 AUTO
PARABRISA
LTDA

07/07/2021 06/12/2021 DEMAIS
DOCUMENTOS
SOLICITADOS NO
EDITAL

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

14/07/2021 - 10:55:09 CONFIANÇA PNEUS EIRELI 04.839.326/0001-68 Item 0369 - JUNTA DE BORRACHA NEW HOLLAND J8JP2732

Desclassificação: Solicitação do Licitante, por ter cometido lance equivocado

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

14/07/2021 - 16:30 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

12/07/2021 - 09:00:33 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

12/07/2021 - 09:14:32 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

12/07/2021 - 09:14:35 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do
caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

12/07/2021 - 09:14:35 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

12/07/2021 - 09:14:35 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

12/07/2021 - 09:14:35 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

12/07/2021 - 09:15:52 Pregoeiro Bom dia, Esta pregoeira no uso de suas atribuições, solicita ao participante que analise os seus preços
propostos a esta referida licitação, no momento da fase de lances, pois não será aceito desistência após a
adjudicação. Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de preço são exceções à regra,
destinados sempre a situações excepcionalíssimas, e somente serão deferidos se em total consonância com
a lei.

12/07/2021 - 09:21:30 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:21:30 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:21:38 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:21:38 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:21:39 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:21:39 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:21:41 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:21:41 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:21:41 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:21:41 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:24:53 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:24:53 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:24:55 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:24:55 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:25:04 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:25:04 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:25:05 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:25:05 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:25:06 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:25:06 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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12/07/2021 - 09:37:27 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 09:37:27 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 09:37:27 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 09:37:27 Sistema O item 0004 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 09:37:27 Sistema O item 0005 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 09:41:00 Sistema O item 0006 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 09:41:00 Sistema O item 0007 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 09:41:00 Sistema O item 0008 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 09:41:00 Sistema O item 0009 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 09:41:00 Sistema O item 0010 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 09:41:00 Sistema Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 09:46:18.

12/07/2021 - 09:41:21 Sistema Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 09:46:42.

12/07/2021 - 09:43:26 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 09:48:43.

12/07/2021 - 09:43:26 Sistema Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 09:48:43.

12/07/2021 - 09:43:26 Sistema Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 09:48:44.

12/07/2021 - 09:44:00 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:00 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:44:03 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:03 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:44:05 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:05 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:44:06 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:06 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:44:08 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:08 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:44:11 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:11 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:44:18 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:18 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:44:22 Sistema Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 09:49:36.

12/07/2021 - 09:44:26 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:26 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:44:33 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:33 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:44:34 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:34 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:44:40 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:40 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:44:41 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:41 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:44:42 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:42 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:44:44 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:44 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:44:44 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:44 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:44:54 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:54 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:44:57 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:57 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:44:59 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:44:59 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:45:01 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:45:01 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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12/07/2021 - 09:45:08 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:45:08 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:45:15 Sistema Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 09:50:29.

12/07/2021 - 09:45:30 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:45:30 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:46:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 12/07/2021 às 09:46:18.

12/07/2021 - 09:46:29 Sistema O item 0004 foi encerrado.

12/07/2021 - 09:46:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 12/07/2021 às 09:46:42.

12/07/2021 - 09:46:53 Sistema O item 0005 foi encerrado.

12/07/2021 - 09:47:06 Sistema Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 09:52:26.

12/07/2021 - 09:49:10 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 09:49:10 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 09:51:55 Sistema Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 09:57:22.

12/07/2021 - 09:51:55 Sistema Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 09:57:22.

12/07/2021 - 09:51:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 12/07/2021 às 09:48:43.

12/07/2021 - 09:51:55 Sistema O item 0001 foi encerrado.

12/07/2021 - 09:51:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 12/07/2021 às 09:48:43.

12/07/2021 - 09:51:55 Sistema O item 0002 foi encerrado.

12/07/2021 - 09:51:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 12/07/2021 às 09:50:29.

12/07/2021 - 09:51:55 Sistema O item 0003 foi encerrado.

12/07/2021 - 09:51:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 12/07/2021 às 09:49:36.

12/07/2021 - 09:51:55 Sistema O item 0007 foi encerrado.

12/07/2021 - 09:51:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 12/07/2021 às 09:48:44.

12/07/2021 - 09:51:55 Sistema O item 0008 foi encerrado.

12/07/2021 - 09:52:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 12/07/2021 às 09:52:26.

12/07/2021 - 09:52:47 Sistema O item 0010 foi encerrado.

12/07/2021 - 09:57:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 12/07/2021 às 09:57:22.

12/07/2021 - 09:57:27 Sistema O item 0006 foi encerrado.

12/07/2021 - 09:57:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 12/07/2021 às 09:57:22.

12/07/2021 - 09:57:27 Sistema O item 0009 foi encerrado.

12/07/2021 - 09:59:08 Sistema O item 0011 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 09:59:08 Sistema O item 0012 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 09:59:08 Sistema O item 0013 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 09:59:08 Sistema O item 0014 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 09:59:08 Sistema O item 0015 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 09:59:31 Sistema O item 0016 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 09:59:31 Sistema O item 0017 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 09:59:31 Sistema O item 0018 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:00:44 Sistema O item 0019 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:00:44 Sistema O item 0020 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:00:44 Sistema O item 0021 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:00:44 Sistema O item 0022 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:00:44 Sistema O item 0023 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:00:44 Sistema O item 0024 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:00:44 Sistema O item 0025 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:00:44 Sistema O item 0026 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:00:44 Sistema O item 0027 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:00:44 Sistema O item 0028 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:00:44 Sistema O item 0029 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:00:44 Sistema O item 0030 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:00:44 Sistema O item 0031 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:01:51 Sistema Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:07:23.

12/07/2021 - 10:02:27 Sistema Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:07:48.
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12/07/2021 - 10:02:27 Sistema Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:07:48.

12/07/2021 - 10:02:27 Sistema Para o item 0027, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:07:48.

12/07/2021 - 10:03:32 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:03:32 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:03:42 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:03:42 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:03:43 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:03:43 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:03:46 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:03:46 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:03:48 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:03:48 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:03:50 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:03:50 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:03:57 Sistema Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:09:21.

12/07/2021 - 10:03:57 Sistema Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:09:21.

12/07/2021 - 10:03:57 Sistema Para o item 0025, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:09:21.

12/07/2021 - 10:04:24 Sistema O item 0032 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:04:24 Sistema Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:09:47.

12/07/2021 - 10:04:50 Sistema Para o item 0024, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:10:07.

12/07/2021 - 10:07:54 Sistema Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:13:13.

12/07/2021 - 10:07:54 Sistema Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:13:13.

12/07/2021 - 10:07:54 Sistema Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:13:13.

12/07/2021 - 10:07:54 Sistema Para o item 0022, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:13:13.

12/07/2021 - 10:07:54 Sistema Para o item 0023, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:13:13.

12/07/2021 - 10:07:54 Sistema Para o item 0026, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:13:13.

12/07/2021 - 10:07:54 Sistema Para o item 0028, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:13:14.

12/07/2021 - 10:07:54 Sistema Para o item 0030, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:13:14.

12/07/2021 - 10:07:54 Sistema Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:13:14.

12/07/2021 - 10:07:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:07:23.

12/07/2021 - 10:07:54 Sistema O item 0012 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:07:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:07:48.

12/07/2021 - 10:07:54 Sistema O item 0013 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:07:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:07:48.

12/07/2021 - 10:07:54 Sistema O item 0016 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:07:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:07:48.

12/07/2021 - 10:07:54 Sistema O item 0027 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:08:35 Sistema Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:13:51.

12/07/2021 - 10:08:35 Sistema Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:13:51.

12/07/2021 - 10:09:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:09:21.

12/07/2021 - 10:09:31 Sistema O item 0020 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:09:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:09:21.

12/07/2021 - 10:09:31 Sistema O item 0021 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:09:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:09:21.

12/07/2021 - 10:09:31 Sistema O item 0025 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:09:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:09:47.

12/07/2021 - 10:09:55 Sistema O item 0015 foi encerrado.
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12/07/2021 - 10:10:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:10:07.

12/07/2021 - 10:10:14 Sistema O item 0024 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:10:41 Sistema Para o item 0029, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:16:00.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema Para o item 0032, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:18:51.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:13:13.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema O item 0011 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:13:13.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema O item 0014 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:13:13.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema O item 0017 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:13:13.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema O item 0022 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:13:13.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema O item 0023 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:13:13.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema O item 0026 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:13:14.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema O item 0028 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0030 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:13:14.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema O item 0030 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:13:14.

12/07/2021 - 10:13:31 Sistema O item 0031 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:13:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:13:51.

12/07/2021 - 10:13:53 Sistema O item 0018 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:13:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:13:51.

12/07/2021 - 10:13:53 Sistema O item 0019 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:16:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:16:00.

12/07/2021 - 10:16:03 Sistema O item 0029 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:18:42 Sistema O item 0033 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:18:42 Sistema O item 0034 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:19:55 Sistema O item 0035 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:19:55 Sistema O item 0036 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:19:55 Sistema O item 0037 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:19:55 Sistema O item 0038 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:19:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0032 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:18:51.

12/07/2021 - 10:19:55 Sistema O item 0032 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:21:36 Sistema Para o item 0038, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:26:57.

12/07/2021 - 10:25:45 Sistema Para o item 0033, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:30:59.

12/07/2021 - 10:25:46 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:25:46 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:25:47 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:25:47 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:26:01 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:26:01 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:26:08 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:26:08 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:26:09 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:26:09 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:27:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0038 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:26:57.

12/07/2021 - 10:27:16 Sistema O item 0038 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:27:49 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:27:49 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:27:52 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:27:52 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:27:54 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.
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12/07/2021 - 10:27:54 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:27:55 Sistema Para o item 0034, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:33:20.

12/07/2021 - 10:27:55 Sistema Para o item 0036, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:33:20.

12/07/2021 - 10:27:55 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 199,99

12/07/2021 - 10:27:55 Sistema Para o item 0037, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:33:20.

12/07/2021 - 10:27:56 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:27:56 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:29:51 Sistema Para o item 0035, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:35:12.

12/07/2021 - 10:30:06 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:30:06 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:30:07 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:30:07 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:30:09 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:30:09 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:31:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0033 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:30:59.

12/07/2021 - 10:31:11 Sistema O item 0033 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:33:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0034 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:33:20.

12/07/2021 - 10:33:56 Sistema O item 0034 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:33:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0036 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:33:20.

12/07/2021 - 10:33:56 Sistema O item 0036 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:33:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0037 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:33:20.

12/07/2021 - 10:33:56 Sistema O item 0037 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:34:00 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:34:00 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:35:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0035 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:35:12.

12/07/2021 - 10:35:24 Sistema O item 0035 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:35:46 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:35:46 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:35:47 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:35:47 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:35:48 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:35:48 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:35:52 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:35:52 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:36:02 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:36:02 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:36:04 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:36:04 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:36:06 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:36:06 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:36:08 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:36:08 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:36:13 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:36:13 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:36:39 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:36:39 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:40:48 Sistema O item 0039 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:40:48 Sistema O item 0040 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:41:01 Sistema O item 0041 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:41:09 Sistema O item 0042 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:41:09 Sistema O item 0043 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:43:22 Sistema O item 0044 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:43:22 Sistema O item 0045 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:43:22 Sistema O item 0046 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:43:22 Sistema O item 0047 entrou em tempo aleatório.
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12/07/2021 - 10:43:22 Sistema Para o item 0043, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:48:50.

12/07/2021 - 10:44:36 Sistema Para o item 0042, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:49:51.

12/07/2021 - 10:44:52 Sistema Para o item 0039, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:50:18.

12/07/2021 - 10:45:54 Sistema O item 0048 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:45:54 Sistema O item 0049 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:45:54 Sistema O item 0050 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:46:25 Sistema Para o item 0041, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:51:38.

12/07/2021 - 10:46:25 Sistema Para o item 0045, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:51:38.

12/07/2021 - 10:46:40 Sistema Para o item 0046, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:51:59.

12/07/2021 - 10:47:47 Sistema Para o item 0040, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:53:08.

12/07/2021 - 10:48:10 Sistema Para o item 0044, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:53:27.

12/07/2021 - 10:48:10 Sistema Para o item 0047, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:53:27.

12/07/2021 - 10:49:31 Sistema O item 0051 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:49:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0043 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:48:50.

12/07/2021 - 10:49:31 Sistema O item 0043 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:49:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0042 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:49:51.

12/07/2021 - 10:49:55 Sistema O item 0042 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:50:38 Sistema Para o item 0051, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:55:56.

12/07/2021 - 10:50:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0039 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:50:18.

12/07/2021 - 10:50:38 Sistema O item 0039 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:52:08 Sistema O item 0052 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:52:08 Sistema O item 0053 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:52:08 Sistema O item 0054 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:52:08 Sistema O item 0055 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:52:08 Sistema O item 0056 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:52:08 Sistema O item 0057 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:52:08 Sistema O item 0058 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:52:08 Sistema O item 0059 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:52:08 Sistema O item 0060 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:52:08 Sistema O item 0061 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 10:52:08 Sistema Para o item 0048, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:57:29.

12/07/2021 - 10:52:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0041 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:51:38.

12/07/2021 - 10:52:08 Sistema O item 0041 foi encerrado em situação de empate.

12/07/2021 - 10:52:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0045 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:51:38.

12/07/2021 - 10:52:08 Sistema O item 0045 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:52:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0046 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:51:59.

12/07/2021 - 10:52:08 Sistema O item 0046 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:52:34 Sistema Para o item 0050, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:57:55.

12/07/2021 - 10:53:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0040 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:53:08.

12/07/2021 - 10:53:11 Sistema O item 0040 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:53:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0044 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:53:27.

12/07/2021 - 10:53:27 Sistema O item 0044 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:53:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0047 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:53:27.

12/07/2021 - 10:53:27 Sistema O item 0047 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:54:27 Sistema Para o item 0049, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:59:41.

12/07/2021 - 10:54:27 Sistema Para o item 0059, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:59:41.

12/07/2021 - 10:54:43 Sistema Para o item 0056, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 10:59:58.

12/07/2021 - 10:54:43 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 820,00
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12/07/2021 - 10:55:19 Sistema Para o item 0053, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:00:31.

12/07/2021 - 10:55:59 Sistema Para o item 0058, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:01:16.

12/07/2021 - 10:55:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0051 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:55:56.

12/07/2021 - 10:55:59 Sistema O item 0051 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:56:35 Sistema Para o item 0055, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:01:46.

12/07/2021 - 10:56:35 Sistema Para o item 0057, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:01:46.

12/07/2021 - 10:56:35 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 599,98

12/07/2021 - 10:57:19 Sistema Para o item 0054, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:02:34.

12/07/2021 - 10:57:46 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:57:46 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:57:47 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:57:47 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:57:48 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:57:48 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:57:49 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:57:49 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:57:52 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:57:52 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:57:53 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:57:53 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:57:54 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:57:54 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:58:02 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:58:02 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:58:04 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:58:04 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:58:13 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:58:13 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:58:15 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:58:15 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:58:16 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 10:58:16 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 10:58:26 Sistema Para o item 0052, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:03:41.

12/07/2021 - 10:58:26 Sistema Para o item 0060, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:03:41.

12/07/2021 - 10:58:26 Sistema Para o item 0061, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:03:41.

12/07/2021 - 10:58:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0048 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:57:29.

12/07/2021 - 10:58:26 Sistema O item 0048 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:58:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0050 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:57:55.

12/07/2021 - 10:58:26 Sistema O item 0050 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:59:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0049 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:59:41.

12/07/2021 - 10:59:46 Sistema O item 0049 foi encerrado.

12/07/2021 - 10:59:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0059 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:59:41.

12/07/2021 - 10:59:46 Sistema O item 0059 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:00:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0053 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:00:31.

12/07/2021 - 11:00:57 Sistema O item 0053 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:00:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0056 foi encerrada em 12/07/2021 às 10:59:58.

12/07/2021 - 11:00:57 Sistema O item 0056 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:01:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0058 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:01:16.

12/07/2021 - 11:01:36 Sistema O item 0058 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:01:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0055 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:01:46.

12/07/2021 - 11:01:51 Sistema O item 0055 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:01:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0057 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:01:46.

12/07/2021 - 11:01:51 Sistema O item 0057 foi encerrado.
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12/07/2021 - 11:02:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0054 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:02:34.

12/07/2021 - 11:02:57 Sistema O item 0054 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:03:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0052 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:03:41.

12/07/2021 - 11:03:49 Sistema O item 0052 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:03:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0060 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:03:41.

12/07/2021 - 11:03:49 Sistema O item 0060 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:03:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0061 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:03:41.

12/07/2021 - 11:03:49 Sistema O item 0061 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:04:45 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:04:45 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:04:47 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:04:47 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:04:48 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:04:48 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:05:09 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:05:09 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:05:21 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:05:21 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:05:32 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:05:32 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:05:34 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:05:34 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:13:05 Sistema O item 0062 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:13:05 Sistema O item 0063 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:13:05 Sistema O item 0064 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:13:05 Sistema O item 0065 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:13:05 Sistema O item 0066 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:13:05 Sistema O item 0067 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:13:05 Sistema O item 0068 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:13:05 Sistema O item 0069 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:13:05 Sistema O item 0070 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:13:22 Sistema O item 0071 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:13:22 Sistema O item 0072 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:13:22 Sistema O item 0073 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:15:56 Sistema Para o item 0072, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:21:11.

12/07/2021 - 11:16:12 Sistema Para o item 0073, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:21:25.

12/07/2021 - 11:16:26 Sistema Para o item 0065, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:21:40.

12/07/2021 - 11:17:43 Sistema Para o item 0063, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:22:56.

12/07/2021 - 11:17:43 Sistema Para o item 0067, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:22:57.

12/07/2021 - 11:19:16 Sistema Para o item 0066, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:24:25.

12/07/2021 - 11:20:13 Sistema O item 0074 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:20:13 Sistema O item 0075 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:20:13 Sistema O item 0076 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:20:13 Sistema O item 0077 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:20:13 Sistema Para o item 0070, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:25:28.

12/07/2021 - 11:20:13 Sistema Para o item 0071, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:25:28.

12/07/2021 - 11:20:30 Sistema O item 0078 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:22:21 Sistema O item 0079 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:22:21 Sistema O item 0080 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:22:21 Sistema Para o item 0062, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:27:41.

12/07/2021 - 11:22:21 Sistema Para o item 0068, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:27:41.

12/07/2021 - 11:22:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0065 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:21:40.
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12/07/2021 - 11:22:21 Sistema O item 0065 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:22:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0072 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:21:11.

12/07/2021 - 11:22:21 Sistema O item 0072 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:22:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0073 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:21:25.

12/07/2021 - 11:22:21 Sistema O item 0073 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:22:44 Sistema Para o item 0077, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:27:54.

12/07/2021 - 11:23:11 Sistema Para o item 0064, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:28:27.

12/07/2021 - 11:23:11 Sistema Para o item 0069, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:28:27.

12/07/2021 - 11:23:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0063 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:22:56.

12/07/2021 - 11:23:11 Sistema O item 0063 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:23:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0067 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:22:57.

12/07/2021 - 11:23:11 Sistema O item 0067 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:24:33 Sistema Para o item 0075, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:29:54.

12/07/2021 - 11:24:33 Sistema Para o item 0079, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:29:54.

12/07/2021 - 11:24:33 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 248,00

12/07/2021 - 11:24:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0066 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:24:25.

12/07/2021 - 11:24:33 Sistema O item 0066 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:25:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0070 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:25:28.

12/07/2021 - 11:25:40 Sistema O item 0070 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:25:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0071 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:25:28.

12/07/2021 - 11:25:40 Sistema O item 0071 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:26:40 Sistema Para o item 0080, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:31:51.

12/07/2021 - 11:27:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0062 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:27:41.

12/07/2021 - 11:27:51 Sistema O item 0062 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:27:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0068 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:27:41.

12/07/2021 - 11:27:51 Sistema O item 0068 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:28:07 Sistema Para o item 0076, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:33:19.

12/07/2021 - 11:28:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0077 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:27:54.

12/07/2021 - 11:28:07 Sistema O item 0077 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:28:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0064 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:28:27.

12/07/2021 - 11:28:31 Sistema O item 0064 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:28:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0069 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:28:27.

12/07/2021 - 11:28:31 Sistema O item 0069 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:29:05 Sistema Para o item 0078, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:34:10.

12/07/2021 - 11:29:50 Sistema Para o item 0074, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:34:57.

12/07/2021 - 11:30:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0075 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:29:54.

12/07/2021 - 11:30:14 Sistema O item 0075 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:30:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0079 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:29:54.

12/07/2021 - 11:30:14 Sistema O item 0079 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:31:54 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:31:54 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:31:55 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:31:55 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:31:55 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:31:55 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:31:57 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:31:57 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:31:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0080 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:31:51.

12/07/2021 - 11:31:57 Sistema O item 0080 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:31:58 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:31:58 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:32:06 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.
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12/07/2021 - 11:32:06 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:32:08 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:32:08 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:32:09 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:32:09 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:32:10 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:32:10 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:32:12 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:32:12 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:32:36 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:32:36 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:32:38 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:32:38 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:32:42 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:32:42 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:32:44 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:32:44 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:32:45 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:32:45 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:32:47 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:32:47 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:32:48 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:32:48 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:32:49 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:32:49 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:32:50 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:32:50 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:32:51 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:32:51 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:32:54 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:32:54 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:32:56 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:32:56 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:33:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0076 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:33:19.

12/07/2021 - 11:33:39 Sistema O item 0076 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:34:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0078 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:34:10.

12/07/2021 - 11:34:15 Sistema O item 0078 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:34:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0074 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:34:57.

12/07/2021 - 11:34:57 Sistema O item 0074 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:46:57 Sistema O item 0081 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:46:57 Sistema O item 0082 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:46:57 Sistema O item 0083 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:46:57 Sistema O item 0084 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:47:11 Sistema O item 0085 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:47:11 Sistema O item 0086 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:47:11 Sistema O item 0087 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:47:11 Sistema O item 0088 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:47:11 Sistema O item 0089 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:47:16 Sistema O item 0090 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:47:40 Sistema O item 0091 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:47:40 Sistema O item 0092 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:47:45 Sistema O item 0093 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:47:45 Sistema O item 0094 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:47:45 Sistema O item 0095 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:47:52 Sistema O item 0096 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:47:52 Sistema O item 0097 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:47:52 Sistema O item 0098 entrou em tempo aleatório.
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12/07/2021 - 11:47:52 Sistema O item 0099 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:47:52 Sistema O item 0100 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:47:57 Sistema O item 0101 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:47:57 Sistema O item 0102 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 11:48:42 Sistema Para o item 0099, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:53:46.

12/07/2021 - 11:48:56 Sistema Para o item 0095, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:53:59.

12/07/2021 - 11:49:25 Sistema Para o item 0094, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:54:29.

12/07/2021 - 11:49:40 Sistema Para o item 0093, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:54:41.

12/07/2021 - 11:50:01 Sistema Para o item 0084, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:55:04.

12/07/2021 - 11:50:09 Sistema Para o item 0091, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:55:12.

12/07/2021 - 11:50:17 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:50:17 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:50:18 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:50:18 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:50:19 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:50:19 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:50:20 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:50:20 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:50:21 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:50:21 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:50:22 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:50:22 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:50:23 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:50:23 Sistema O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:50:32 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:50:32 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 11:50:48 Sistema Para o item 0082, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:55:52.

12/07/2021 - 11:51:07 Sistema Para o item 0092, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:56:11.

12/07/2021 - 11:51:24 Sistema Para o item 0086, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:56:30.

12/07/2021 - 11:51:24 Sistema Para o item 0098, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:56:30.

12/07/2021 - 11:51:31 Sistema Para o item 0089, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:56:35.

12/07/2021 - 11:52:41 Sistema Para o item 0085, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:57:46.

12/07/2021 - 11:53:33 Sistema Para o item 0102, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:58:36.

12/07/2021 - 11:53:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0099 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:53:46.

12/07/2021 - 11:53:53 Sistema O item 0099 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:54:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0095 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:53:59.

12/07/2021 - 11:54:00 Sistema O item 0095 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:54:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0094 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:54:29.

12/07/2021 - 11:54:29 Sistema O item 0094 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:54:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0093 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:54:41.

12/07/2021 - 11:54:41 Sistema O item 0093 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:54:44 Sistema Para o item 0088, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 11:59:46.

12/07/2021 - 11:55:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0084 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:55:04.

12/07/2021 - 11:55:04 Sistema O item 0084 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:55:08 Sistema Para o item 0097, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:00:09.

12/07/2021 - 11:55:10 Sistema Para o item 0087, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:00:11.

12/07/2021 - 11:55:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0091 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:55:12.

12/07/2021 - 11:55:19 Sistema O item 0091 foi encerrado.
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12/07/2021 - 11:55:29 Sistema Para o item 0081, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:00:30.

12/07/2021 - 11:56:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0082 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:55:52.

12/07/2021 - 11:56:19 Sistema O item 0082 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:56:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0092 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:56:11.

12/07/2021 - 11:56:19 Sistema O item 0092 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:56:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0086 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:56:30.

12/07/2021 - 11:56:32 Sistema O item 0086 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:56:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0098 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:56:30.

12/07/2021 - 11:56:32 Sistema O item 0098 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:56:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0089 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:56:35.

12/07/2021 - 11:56:35 Sistema O item 0089 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:56:56 Sistema Para o item 0083, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:01:58.

12/07/2021 - 11:57:04 Sistema Para o item 0090, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:02:08.

12/07/2021 - 11:57:08 Sistema Para o item 0100, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:02:11.

12/07/2021 - 11:59:18 Sistema Para o item 0096, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:04:20.

12/07/2021 - 11:59:18 Sistema Para o item 0101, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:04:20.

12/07/2021 - 11:59:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0085 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:57:46.

12/07/2021 - 11:59:18 Sistema O item 0085 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:59:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0102 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:58:36.

12/07/2021 - 11:59:18 Sistema O item 0102 foi encerrado.

12/07/2021 - 11:59:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0088 foi encerrada em 12/07/2021 às 11:59:46.

12/07/2021 - 11:59:48 Sistema O item 0088 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:00:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0097 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:00:09.

12/07/2021 - 12:00:10 Sistema O item 0097 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:00:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0087 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:00:11.

12/07/2021 - 12:00:13 Sistema O item 0087 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:00:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0081 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:00:30.

12/07/2021 - 12:00:31 Sistema O item 0081 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:01:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0083 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:01:58.

12/07/2021 - 12:01:59 Sistema O item 0083 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:02:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0090 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:02:08.

12/07/2021 - 12:02:08 Sistema O item 0090 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:02:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0100 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:02:11.

12/07/2021 - 12:02:12 Sistema O item 0100 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:04:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0096 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:04:20.

12/07/2021 - 12:04:20 Sistema O item 0096 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:04:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0101 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:04:20.

12/07/2021 - 12:04:20 Sistema O item 0101 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:04:27 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:04:27 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:04:28 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:04:28 Sistema O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:04:29 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:04:29 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:04:29 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:04:29 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:04:30 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:04:30 Sistema O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:04:31 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:04:31 Sistema O item 0116 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:04:32 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:04:32 Sistema O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:05:17 Sistema O item 0103 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:05:18 Sistema O item 0104 entrou em tempo aleatório.
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12/07/2021 - 12:05:20 Sistema O item 0105 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:05:20 Sistema O item 0106 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:05:22 Sistema O item 0107 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:05:22 Sistema O item 0108 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:05:24 Sistema O item 0109 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:05:33 Sistema O item 0110 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:06:44 Sistema Para o item 0104, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:11:45.

12/07/2021 - 12:10:36 Sistema Para o item 0110, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:15:38.

12/07/2021 - 12:11:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0104 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:11:45.

12/07/2021 - 12:11:45 Sistema O item 0104 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:13:09 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:13:09 Sistema O item 0118 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:13:13 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:13:13 Sistema O item 0119 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:13:14 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:13:14 Sistema O item 0120 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:16:55 Sistema Para o item 0103, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:21:56.

12/07/2021 - 12:16:55 Sistema Para o item 0105, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:21:56.

12/07/2021 - 12:16:55 Sistema Para o item 0106, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:21:56.

12/07/2021 - 12:16:55 Sistema Para o item 0107, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:21:56.

12/07/2021 - 12:16:55 Sistema Para o item 0108, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:21:56.

12/07/2021 - 12:16:55 Sistema Para o item 0109, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:21:56.

12/07/2021 - 12:16:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0110 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:15:38.

12/07/2021 - 12:16:55 Sistema O item 0110 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:18:11 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:18:11 Sistema O item 0121 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:18:12 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:18:12 Sistema O item 0122 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:18:13 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:18:13 Sistema O item 0123 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:18:14 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:18:14 Sistema O item 0124 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:18:15 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:18:15 Sistema O item 0125 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:18:15 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:18:15 Sistema O item 0126 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:18:17 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:18:17 Sistema O item 0127 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:18:18 Sistema O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:18:18 Sistema O item 0128 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:18:18 Sistema O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:18:18 Sistema O item 0129 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:18:19 Sistema O item 0130 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:18:19 Sistema O item 0130 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:18:31 Sistema O item 0131 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:18:31 Sistema O item 0131 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:18:32 Sistema O item 0132 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:18:32 Sistema O item 0132 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:19:27 Sistema O item 0111 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:19:28 Sistema O item 0112 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:19:29 Sistema O item 0113 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:19:29 Sistema O item 0114 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:19:31 Sistema O item 0115 entrou em tempo aleatório.
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12/07/2021 - 12:19:31 Sistema O item 0116 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:19:33 Sistema O item 0117 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:21:15 Sistema Para o item 0112, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:26:16.

12/07/2021 - 12:21:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0103 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:21:56.

12/07/2021 - 12:21:57 Sistema O item 0103 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:21:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0105 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:21:56.

12/07/2021 - 12:21:57 Sistema O item 0105 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:21:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0106 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:21:56.

12/07/2021 - 12:21:57 Sistema O item 0106 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:21:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0107 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:21:56.

12/07/2021 - 12:21:57 Sistema O item 0107 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:21:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0108 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:21:56.

12/07/2021 - 12:21:57 Sistema O item 0108 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:21:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0109 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:21:56.

12/07/2021 - 12:21:57 Sistema O item 0109 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:22:24 Sistema Para o item 0111, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:27:25.

12/07/2021 - 12:23:39 Sistema Para o item 0116, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:28:41.

12/07/2021 - 12:24:23 Sistema Para o item 0113, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:29:26.

12/07/2021 - 12:26:11 Sistema Para o item 0114, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:31:12.

12/07/2021 - 12:26:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0112 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:26:16.

12/07/2021 - 12:26:16 Sistema O item 0112 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:26:19 Sistema Para o item 0115, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:31:21.

12/07/2021 - 12:27:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0111 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:27:25.

12/07/2021 - 12:27:27 Sistema O item 0111 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:28:09 Sistema O item 0118 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:28:13 Sistema O item 0119 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:28:16 Sistema O item 0120 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:28:46 Sistema O item 0491 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:28:46 Sistema O item 0491 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:28:47 Sistema O item 0492 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:28:47 Sistema O item 0492 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:28:48 Sistema O item 0493 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:28:48 Sistema O item 0493 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:28:49 Sistema O item 0494 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:28:49 Sistema O item 0494 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:28:50 Sistema O item 0495 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:28:50 Sistema O item 0495 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:28:50 Sistema Para o item 0117, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:33:51.

12/07/2021 - 12:28:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0116 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:28:41.

12/07/2021 - 12:28:50 Sistema O item 0116 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:28:51 Sistema O item 0496 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:28:51 Sistema O item 0496 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:28:53 Sistema O item 0497 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:28:53 Sistema O item 0497 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:29:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0113 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:29:26.

12/07/2021 - 12:29:27 Sistema O item 0113 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:29:55 Sistema O item 0498 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:29:55 Sistema O item 0498 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:29:58 Sistema O item 0500 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:29:58 Sistema O item 0500 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:30:02 Sistema O item 0499 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:30:02 Sistema O item 0499 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:32:29 Sistema Para o item 0118, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:37:30.
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12/07/2021 - 12:32:29 Sistema Para o item 0120, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:37:30.

12/07/2021 - 12:32:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0114 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:31:12.

12/07/2021 - 12:32:29 Sistema O item 0114 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:32:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0115 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:31:21.

12/07/2021 - 12:32:29 Sistema O item 0115 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:35:23 Sistema O item 0121 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:35:23 Sistema O item 0122 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:35:23 Sistema O item 0123 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:35:23 Sistema O item 0124 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:35:23 Sistema O item 0125 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:35:23 Sistema O item 0126 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:35:23 Sistema O item 0127 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:35:23 Sistema O item 0128 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:35:23 Sistema O item 0129 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:35:23 Sistema O item 0130 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:35:23 Sistema O item 0131 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:35:23 Sistema O item 0132 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:35:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0117 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:33:51.

12/07/2021 - 12:35:23 Sistema O item 0117 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:35:25 Sistema Para o item 0119, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:40:26.

12/07/2021 - 12:37:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0118 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:37:30.

12/07/2021 - 12:37:30 Sistema O item 0118 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:37:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0120 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:37:30.

12/07/2021 - 12:37:30 Sistema O item 0120 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:38:00 Sistema Para o item 0131, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:43:01.

12/07/2021 - 12:38:55 Sistema Para o item 0126, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:43:56.

12/07/2021 - 12:40:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0119 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:40:26.

12/07/2021 - 12:40:27 Sistema O item 0119 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:40:40 Sistema Para o item 0130, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:45:40.

12/07/2021 - 12:40:45 Sistema Para o item 0121, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:45:46.

12/07/2021 - 12:40:46 Sistema Para o item 0123, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:45:46.

12/07/2021 - 12:41:36 Sistema Para o item 0132, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:46:37.

12/07/2021 - 12:41:52 Sistema Para o item 0125, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:46:53.

12/07/2021 - 12:42:17 Sistema Para o item 0128, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:47:19.

12/07/2021 - 12:42:56 Sistema Para o item 0122, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:47:56.

12/07/2021 - 12:43:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0131 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:43:01.

12/07/2021 - 12:43:02 Sistema O item 0131 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:43:19 Sistema Para o item 0124, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:48:21.

12/07/2021 - 12:43:38 Sistema Para o item 0129, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:48:39.

12/07/2021 - 12:43:46 Sistema O item 0491 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:43:52 Sistema O item 0492 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:43:52 Sistema O item 0493 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:43:52 Sistema O item 0494 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:43:52 Sistema O item 0495 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:43:52 Sistema O item 0496 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:43:54 Sistema O item 0497 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:43:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0126 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:43:56.

12/07/2021 - 12:43:56 Sistema O item 0126 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:44:03 Sistema Para o item 0127, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:49:04.
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12/07/2021 - 12:44:11 Pregoeiro Senhores Licitantes, peço desculpas no que tange a abertura dos itens de forma aleatória

12/07/2021 - 12:44:37 Sistema O item 0133 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:44:37 Sistema O item 0133 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:44:38 Sistema O item 0134 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:44:38 Sistema O item 0134 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:44:39 Sistema O item 0135 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:44:39 Sistema O item 0135 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:44:40 Sistema O item 0136 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:44:40 Sistema O item 0136 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:44:40 Sistema O item 0137 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:44:40 Sistema O item 0137 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:44:43 Sistema O item 0138 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:44:43 Sistema O item 0138 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:44:44 Sistema O item 0139 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:44:44 Sistema O item 0139 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:44:45 Sistema O item 0140 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:44:45 Sistema O item 0140 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:44:55 Sistema O item 0498 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:45:08 Sistema O item 0499 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:45:08 Sistema O item 0500 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:45:56 Sistema Para o item 0494, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:50:57.

12/07/2021 - 12:45:56 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4.000,00

12/07/2021 - 12:45:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0121 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:45:46.

12/07/2021 - 12:45:56 Sistema O item 0121 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:45:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0123 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:45:46.

12/07/2021 - 12:45:56 Sistema O item 0123 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:45:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0130 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:45:40.

12/07/2021 - 12:45:56 Sistema O item 0130 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:46:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0132 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:46:37.

12/07/2021 - 12:46:37 Sistema O item 0132 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:46:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0125 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:46:53.

12/07/2021 - 12:46:53 Sistema O item 0125 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:47:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0128 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:47:19.

12/07/2021 - 12:47:20 Sistema O item 0128 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema Para o item 0495, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:56:08.

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.500,00

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema Para o item 0496, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:56:08.

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.300,00

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema Para o item 0497, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:56:08.

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema Para o item 0498, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:56:08.

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema Para o item 0499, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:56:08.

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema Para o item 0500, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:56:08.

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0122 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:47:56.

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema O item 0122 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0124 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:48:21.

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema O item 0124 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0127 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:49:04.

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema O item 0127 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0129 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:48:39.

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema O item 0129 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0494 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:50:57.

12/07/2021 - 12:51:05 Sistema O item 0494 foi encerrado.

12/07/2021 - 12:52:08 Sistema O item 0141 foi aberto pelo pregoeiro.
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12/07/2021 - 12:52:08 Sistema O item 0141 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:52:08 Sistema Para o item 0492, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:57:09.

12/07/2021 - 12:52:08 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.300,00

12/07/2021 - 12:52:09 Sistema O item 0142 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:52:09 Sistema O item 0142 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:52:10 Sistema O item 0143 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:52:10 Sistema O item 0143 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:52:11 Sistema O item 0144 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:52:11 Sistema O item 0144 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:52:12 Sistema O item 0145 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:52:12 Sistema O item 0145 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:52:17 Sistema O item 0146 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:52:17 Sistema O item 0146 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:52:21 Sistema O item 0147 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:52:21 Sistema O item 0147 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:52:22 Sistema O item 0148 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:52:22 Sistema O item 0148 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:52:23 Sistema O item 0149 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:52:23 Sistema O item 0149 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:52:25 Sistema O item 0150 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:52:25 Sistema O item 0150 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:53:28 Sistema Para o item 0493, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:58:29.

12/07/2021 - 12:53:28 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.200,00

12/07/2021 - 12:53:33 Sistema Para o item 0491, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 12:58:34.

12/07/2021 - 12:56:05 Sistema O item 0151 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:56:05 Sistema O item 0151 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:56:07 Sistema O item 0152 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:56:07 Sistema O item 0152 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:56:08 Sistema O item 0153 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:56:08 Sistema O item 0153 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:56:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0495 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:56:08. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

12/07/2021 - 12:56:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0496 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:56:08. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

12/07/2021 - 12:56:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0497 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:56:08. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

12/07/2021 - 12:56:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0498 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:56:08. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

12/07/2021 - 12:56:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0499 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:56:08. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

12/07/2021 - 12:56:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0500 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:56:08. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

12/07/2021 - 12:56:09 Sistema O item 0154 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:56:09 Sistema O item 0154 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:56:11 Sistema O item 0155 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:56:11 Sistema O item 0155 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:56:12 Sistema O item 0156 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:56:12 Sistema O item 0156 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:56:13 Sistema O item 0157 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:56:13 Sistema O item 0157 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:56:14 Sistema O item 0158 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:56:14 Sistema O item 0158 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:56:16 Sistema O item 0159 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:56:16 Sistema O item 0159 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:56:16 Sistema O item 0160 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 12:56:16 Sistema O item 0160 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 12:57:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0492 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:57:09. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
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12/07/2021 - 12:58:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0493 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:58:29. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

12/07/2021 - 12:58:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0491 foi encerrada em 12/07/2021 às 12:58:34. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

12/07/2021 - 12:59:37 Sistema O item 0133 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:59:38 Sistema O item 0134 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:59:39 Sistema O item 0135 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:59:41 Sistema O item 0136 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:59:41 Sistema O item 0137 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:59:43 Sistema O item 0138 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:59:45 Sistema O item 0139 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 12:59:45 Sistema O item 0140 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:02:06 Sistema Para o item 0135, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:07:07.

12/07/2021 - 13:03:59 Sistema Para o item 0133, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:09:00.

12/07/2021 - 13:03:59 Sistema Para o item 0138, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:09:00.

12/07/2021 - 13:06:37 Sistema Para o item 0136, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:11:39.

12/07/2021 - 13:07:10 Sistema O item 0141 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:07:10 Sistema O item 0142 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:07:10 Sistema O item 0143 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:07:10 Sistema Para o item 0134, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:12:12.

12/07/2021 - 13:07:10 Sistema Para o item 0139, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:12:12.

12/07/2021 - 13:07:10 Sistema Para o item 0140, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:12:12.

12/07/2021 - 13:07:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0135 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:07:07.

12/07/2021 - 13:07:10 Sistema O item 0135 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:09:52 Sistema O item 0144 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:09:52 Sistema O item 0145 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:09:52 Sistema O item 0146 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:09:52 Sistema O item 0147 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:09:52 Sistema O item 0148 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:09:52 Sistema O item 0149 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:09:52 Sistema O item 0150 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:09:52 Sistema Para o item 0137, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:14:53.

12/07/2021 - 13:09:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0133 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:09:00.

12/07/2021 - 13:09:52 Sistema O item 0133 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:09:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0138 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:09:00.

12/07/2021 - 13:09:52 Sistema O item 0138 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:10:22 Sistema Para o item 0141, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:15:23.

12/07/2021 - 13:11:05 Sistema O item 0151 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:11:07 Sistema O item 0152 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:11:08 Sistema O item 0153 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:11:11 Sistema O item 0154 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:11:11 Sistema O item 0155 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:11:13 Sistema O item 0156 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:11:13 Sistema O item 0157 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:11:15 Sistema O item 0158 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:11:18 Sistema O item 0159 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:11:18 Sistema O item 0160 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:11:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0136 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:11:39.

12/07/2021 - 13:11:41 Sistema O item 0136 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:11:49 Sistema O item 0161 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:11:49 Sistema O item 0161 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:12:07 Sistema O item 0162 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:12:07 Sistema O item 0162 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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12/07/2021 - 13:12:09 Sistema O item 0163 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:12:09 Sistema O item 0163 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:12:10 Sistema O item 0164 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:12:10 Sistema O item 0164 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:12:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0134 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:12:12.

12/07/2021 - 13:12:13 Sistema O item 0134 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:12:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0139 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:12:12.

12/07/2021 - 13:12:13 Sistema O item 0139 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:12:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0140 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:12:12.

12/07/2021 - 13:12:13 Sistema O item 0140 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:12:14 Sistema O item 0165 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:12:14 Sistema O item 0165 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:12:22 Sistema O item 0166 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:12:22 Sistema O item 0166 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:12:32 Sistema O item 0167 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:12:32 Sistema O item 0167 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:12:37 Sistema Para o item 0148, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:17:38.

12/07/2021 - 13:12:41 Sistema Para o item 0158, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:17:42.

12/07/2021 - 13:13:36 Sistema Para o item 0156, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:18:37.

12/07/2021 - 13:14:04 Sistema Para o item 0155, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:19:05.

12/07/2021 - 13:14:12 Sistema Para o item 0151, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:19:14.

12/07/2021 - 13:14:30 Sistema Para o item 0154, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:19:34.

12/07/2021 - 13:14:37 Sistema Para o item 0145, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:19:38.

12/07/2021 - 13:14:39 Sistema Para o item 0143, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:19:39.

12/07/2021 - 13:14:42 Sistema Para o item 0150, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:19:43.

12/07/2021 - 13:14:46 Sistema Para o item 0142, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:19:47.

12/07/2021 - 13:14:49 Sistema Para o item 0144, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:19:51.

12/07/2021 - 13:14:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0137 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:14:53.

12/07/2021 - 13:14:53 Sistema O item 0137 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:15:07 Sistema Para o item 0149, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:20:08.

12/07/2021 - 13:15:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0141 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:15:23.

12/07/2021 - 13:15:27 Sistema O item 0141 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:15:30 Sistema O item 0168 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:15:30 Sistema O item 0168 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:15:35 Sistema O item 0170 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:15:35 Sistema O item 0170 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:15:43 Sistema O item 0169 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:15:43 Sistema O item 0169 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:15:43 Sistema Para o item 0160, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:20:44.

12/07/2021 - 13:16:27 Sistema Para o item 0146, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:21:28.

12/07/2021 - 13:16:41 Sistema Para o item 0159, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:21:42.

12/07/2021 - 13:17:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0148 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:17:38.

12/07/2021 - 13:17:39 Sistema O item 0148 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:17:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0158 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:17:42.

12/07/2021 - 13:17:42 Sistema O item 0158 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:18:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0156 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:18:37.

12/07/2021 - 13:18:38 Sistema O item 0156 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:18:53 Sistema Para o item 0157, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:23:55.
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12/07/2021 - 13:19:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0155 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:19:05.

12/07/2021 - 13:19:05 Sistema O item 0155 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:19:10 Sistema Para o item 0147, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:24:14.

12/07/2021 - 13:19:14 Sistema Para o item 0152, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:24:17.

12/07/2021 - 13:19:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0151 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:19:14.

12/07/2021 - 13:19:14 Sistema O item 0151 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:19:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0145 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:19:38.

12/07/2021 - 13:19:38 Sistema O item 0145 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:19:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0154 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:19:34.

12/07/2021 - 13:19:38 Sistema O item 0154 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:19:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0143 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:19:39.

12/07/2021 - 13:19:40 Sistema O item 0143 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:19:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0150 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:19:43.

12/07/2021 - 13:19:45 Sistema O item 0150 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:19:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0142 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:19:47.

12/07/2021 - 13:19:48 Sistema O item 0142 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:19:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0144 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:19:51.

12/07/2021 - 13:19:52 Sistema O item 0144 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:20:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0149 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:20:08.

12/07/2021 - 13:20:08 Sistema O item 0149 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:21:31 Sistema Para o item 0153, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:26:32.

12/07/2021 - 13:21:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0146 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:21:28.

12/07/2021 - 13:21:31 Sistema O item 0146 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:21:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0160 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:20:44.

12/07/2021 - 13:21:31 Sistema O item 0160 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:21:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0159 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:21:42.

12/07/2021 - 13:21:42 Sistema O item 0159 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:23:02 Sistema O item 0171 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:02 Sistema O item 0171 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:04 Sistema O item 0172 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:04 Sistema O item 0172 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:04 Sistema O item 0173 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:04 Sistema O item 0173 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:07 Sistema O item 0174 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:07 Sistema O item 0174 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:11 Sistema O item 0175 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:11 Sistema O item 0175 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:12 Sistema O item 0176 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:12 Sistema O item 0176 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:13 Sistema O item 0177 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:13 Sistema O item 0177 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:14 Sistema O item 0178 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:14 Sistema O item 0178 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:15 Sistema O item 0179 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:15 Sistema O item 0179 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:16 Sistema O item 0180 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:16 Sistema O item 0180 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:22 Sistema O item 0181 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:22 Sistema O item 0181 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:23 Sistema O item 0182 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:23 Sistema O item 0182 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:26 Sistema O item 0183 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:26 Sistema O item 0183 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:27 Sistema O item 0184 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:27 Sistema O item 0184 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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12/07/2021 - 13:23:28 Sistema O item 0185 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:28 Sistema O item 0185 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:29 Sistema O item 0186 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:29 Sistema O item 0186 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:30 Sistema O item 0187 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:30 Sistema O item 0187 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:31 Sistema O item 0188 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:31 Sistema O item 0188 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:32 Sistema O item 0189 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:32 Sistema O item 0189 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:33 Sistema O item 0190 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:23:33 Sistema O item 0190 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:23:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0157 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:23:55.

12/07/2021 - 13:23:55 Sistema O item 0157 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:24:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0147 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:24:14.

12/07/2021 - 13:24:14 Sistema O item 0147 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:24:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0152 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:24:17.

12/07/2021 - 13:24:20 Sistema O item 0152 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:29:28 Sistema O item 0161 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:29:28 Sistema O item 0162 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:29:28 Sistema O item 0163 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:29:28 Sistema O item 0164 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:29:28 Sistema O item 0165 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:29:28 Sistema O item 0166 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:29:28 Sistema O item 0167 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:29:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0153 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:26:32.

12/07/2021 - 13:29:28 Sistema O item 0153 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:30:33 Sistema O item 0168 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:30:36 Sistema O item 0170 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:30:44 Sistema O item 0169 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:31:58 Sistema Para o item 0170, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:37:00.

12/07/2021 - 13:35:02 Sistema Para o item 0167, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:40:04.

12/07/2021 - 13:35:40 Sistema Para o item 0164, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:40:44.

12/07/2021 - 13:37:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0170 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:37:00.

12/07/2021 - 13:37:01 Sistema O item 0170 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:37:06 Sistema Para o item 0161, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:42:08.

12/07/2021 - 13:37:53 Sistema Para o item 0162, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:42:55.

12/07/2021 - 13:38:12 Sistema O item 0171 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:12 Sistema O item 0172 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:12 Sistema O item 0173 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:12 Sistema O item 0174 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:12 Sistema O item 0175 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:12 Sistema O item 0176 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:14 Sistema O item 0177 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:14 Sistema O item 0178 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:16 Sistema O item 0179 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:16 Sistema O item 0180 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:16 Sistema Para o item 0163, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:43:18.

12/07/2021 - 13:38:21 Sistema Para o item 0165, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:43:22.

12/07/2021 - 13:38:23 Sistema O item 0181 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:23 Sistema O item 0182 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:27 Sistema O item 0183 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:27 Sistema O item 0184 entrou em tempo aleatório.
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12/07/2021 - 13:38:30 Sistema O item 0185 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:30 Sistema O item 0186 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:30 Sistema O item 0187 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:31 Sistema O item 0188 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:32 Sistema O item 0189 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:33 Sistema O item 0190 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:38:51 Sistema Para o item 0175, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:43:53.

12/07/2021 - 13:39:57 Sistema Para o item 0166, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:44:59.

12/07/2021 - 13:40:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0167 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:40:04.

12/07/2021 - 13:40:10 Sistema O item 0167 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:41:04 Sistema Para o item 0168, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:46:06.

12/07/2021 - 13:41:04 Sistema Para o item 0169, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:46:06.

12/07/2021 - 13:41:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0164 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:40:44.

12/07/2021 - 13:41:04 Sistema O item 0164 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:41:07 Sistema Para o item 0181, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:46:08.

12/07/2021 - 13:41:10 Sistema Para o item 0186, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:46:13.

12/07/2021 - 13:41:43 Sistema O item 0191 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:41:43 Sistema O item 0191 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:41:44 Sistema O item 0192 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:41:44 Sistema O item 0192 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:41:44 Sistema O item 0193 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:41:44 Sistema O item 0193 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:41:45 Sistema O item 0194 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:41:45 Sistema O item 0194 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:41:46 Sistema O item 0195 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 13:41:46 Sistema O item 0195 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 13:41:54 Sistema Para o item 0189, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:46:57.

12/07/2021 - 13:41:54 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.800,00

12/07/2021 - 13:42:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0161 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:42:08.

12/07/2021 - 13:42:09 Sistema O item 0161 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:42:47 Sistema Para o item 0172, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:47:48.

12/07/2021 - 13:42:49 Sistema Para o item 0185, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:47:51.

12/07/2021 - 13:42:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.566,00

12/07/2021 - 13:42:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0162 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:42:55.

12/07/2021 - 13:42:55 Sistema O item 0162 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:43:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0163 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:43:18.

12/07/2021 - 13:43:18 Sistema O item 0163 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:43:23 Sistema Para o item 0183, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:48:25.

12/07/2021 - 13:43:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 484,00

12/07/2021 - 13:43:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0165 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:43:22.

12/07/2021 - 13:43:23 Sistema O item 0165 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:43:31 Sistema Para o item 0171, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:48:33.

12/07/2021 - 13:43:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0175 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:43:53.

12/07/2021 - 13:43:54 Sistema O item 0175 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:44:34 Sistema Para o item 0188, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:49:37.

12/07/2021 - 13:44:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2.270,00

12/07/2021 - 13:44:42 Sistema Para o item 0180, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:49:44.

12/07/2021 - 13:44:42 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 251,00

12/07/2021 - 13:44:50 Sistema Para o item 0182, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:49:52.
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12/07/2021 - 13:45:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0166 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:44:59.

12/07/2021 - 13:45:00 Sistema O item 0166 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema Para o item 0173, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:52:56.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema Para o item 0174, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:52:56.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema Para o item 0176, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:52:56.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema Para o item 0177, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:52:56.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema Para o item 0178, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:52:56.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema Para o item 0179, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:52:56.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema Para o item 0184, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:52:56.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.566,00

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema Para o item 0187, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:52:56.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.551,00

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema Para o item 0190, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 13:52:56.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0168 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:46:06.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema O item 0168 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0169 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:46:06.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema O item 0169 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0172 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:47:48.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema O item 0172 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0181 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:46:08.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema O item 0181 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0186 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:46:13.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema O item 0186 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0189 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:46:57.

12/07/2021 - 13:47:49 Sistema O item 0189 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:48:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0171 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:48:33.

12/07/2021 - 13:48:50 Sistema O item 0171 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:48:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0183 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:48:25.

12/07/2021 - 13:48:50 Sistema O item 0183 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:48:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0185 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:47:51.

12/07/2021 - 13:48:50 Sistema O item 0185 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:49:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0188 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:49:37.

12/07/2021 - 13:49:39 Sistema O item 0188 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:49:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0180 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:49:44.

12/07/2021 - 13:49:45 Sistema O item 0180 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:49:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0182 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:49:52.

12/07/2021 - 13:49:53 Sistema O item 0182 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:52:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0173 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:52:56.

12/07/2021 - 13:52:56 Sistema O item 0173 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:52:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0174 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:52:56.

12/07/2021 - 13:52:56 Sistema O item 0174 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:52:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0176 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:52:56.

12/07/2021 - 13:52:56 Sistema O item 0176 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:52:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0177 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:52:56.

12/07/2021 - 13:52:56 Sistema O item 0177 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:52:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0178 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:52:56.

12/07/2021 - 13:52:56 Sistema O item 0178 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:52:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0179 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:52:56.

12/07/2021 - 13:52:56 Sistema O item 0179 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:52:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0184 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:52:56.

12/07/2021 - 13:52:56 Sistema O item 0184 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:52:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0187 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:52:56.
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12/07/2021 - 13:52:56 Sistema O item 0187 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:52:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0190 foi encerrada em 12/07/2021 às 13:52:56.

12/07/2021 - 13:52:56 Sistema O item 0190 foi encerrado.

12/07/2021 - 13:56:43 Sistema O item 0191 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:56:46 Sistema O item 0192 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:56:46 Sistema O item 0193 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:56:46 Sistema O item 0194 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:56:46 Sistema O item 0195 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 13:57:39 Sistema Para o item 0194, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:02:40.

12/07/2021 - 13:57:39 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 260,00

12/07/2021 - 14:01:52 Sistema Para o item 0191, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:06:54.

12/07/2021 - 14:01:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 17.000,00

12/07/2021 - 14:02:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0194 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:02:40.

12/07/2021 - 14:02:44 Sistema O item 0194 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:03:00 Sistema Para o item 0193, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:08:01.

12/07/2021 - 14:03:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2.179,00

12/07/2021 - 14:05:00 Sistema Para o item 0192, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:10:02.

12/07/2021 - 14:05:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 639,00

12/07/2021 - 14:05:20 Sistema O item 0196 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:05:20 Sistema O item 0196 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:05:20 Sistema O item 0197 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:05:20 Sistema O item 0197 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:05:21 Sistema O item 0198 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:05:21 Sistema O item 0198 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:05:22 Sistema O item 0199 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:05:22 Sistema O item 0199 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:05:22 Sistema O item 0200 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:05:22 Sistema O item 0200 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:05:26 Sistema O item 0201 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:05:26 Sistema O item 0201 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:05:26 Sistema O item 0202 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:05:26 Sistema O item 0202 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:05:28 Sistema O item 0203 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:05:28 Sistema O item 0203 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:05:29 Sistema O item 0204 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:05:29 Sistema O item 0204 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:05:30 Sistema O item 0205 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:05:30 Sistema O item 0205 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:05:38 Sistema O item 0206 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:05:38 Sistema O item 0206 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:05:39 Sistema O item 0207 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:05:39 Sistema O item 0207 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:05:40 Sistema O item 0208 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:05:40 Sistema O item 0208 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:05:41 Sistema O item 0209 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:05:41 Sistema O item 0209 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:05:43 Sistema O item 0210 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:05:43 Sistema O item 0210 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:05:59 Sistema Para o item 0195, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:11:02.

12/07/2021 - 14:06:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0191 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:06:54.

12/07/2021 - 14:06:57 Sistema O item 0191 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:08:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0193 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:08:01.

12/07/2021 - 14:08:07 Sistema O item 0193 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:10:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0192 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:10:02.
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12/07/2021 - 14:10:05 Sistema O item 0192 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:11:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0195 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:11:02.

12/07/2021 - 14:11:04 Sistema O item 0195 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:20:50 Sistema O item 0196 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:20:50 Sistema O item 0197 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:20:50 Sistema O item 0198 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:20:50 Sistema O item 0199 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:20:50 Sistema O item 0200 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:20:50 Sistema O item 0201 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:20:50 Sistema O item 0202 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:20:50 Sistema O item 0203 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:20:50 Sistema O item 0204 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:20:50 Sistema O item 0205 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:20:50 Sistema O item 0206 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:20:50 Sistema O item 0207 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:20:50 Sistema O item 0208 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:20:50 Sistema O item 0209 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:20:50 Sistema O item 0210 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:21:29 Sistema Para o item 0205, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:26:34.

12/07/2021 - 14:21:29 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 27,00

12/07/2021 - 14:25:22 Sistema Para o item 0200, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:30:26.

12/07/2021 - 14:25:46 Sistema Para o item 0202, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:30:49.

12/07/2021 - 14:25:46 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 262,00

12/07/2021 - 14:25:46 Sistema Para o item 0209, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:30:49.

12/07/2021 - 14:25:46 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 500,00

12/07/2021 - 14:26:04 Sistema Para o item 0198, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:31:07.

12/07/2021 - 14:26:04 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 549,00

12/07/2021 - 14:26:20 Sistema Para o item 0199, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:31:22.

12/07/2021 - 14:26:20 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 539,00

12/07/2021 - 14:26:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0205 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:26:34.

12/07/2021 - 14:26:35 Sistema O item 0205 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:26:37 Sistema O item 0210 foi suspenso pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:26:38 Sistema O item 0210 foi reaberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:26:38 Sistema O item 0210 foi suspenso pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:26:44 Sistema O item 0210 foi reaberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:26:57 Sistema O item 0211 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:26:57 Sistema O item 0211 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:27:03 Sistema O item 0212 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:27:03 Sistema O item 0212 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:27:04 Sistema O item 0213 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:27:04 Sistema O item 0213 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:27:05 Sistema O item 0214 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:27:05 Sistema O item 0214 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:27:09 Sistema O item 0215 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:27:09 Sistema O item 0215 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:27:16 Sistema O item 0216 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:27:16 Sistema O item 0216 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:27:20 Sistema O item 0217 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:27:20 Sistema O item 0217 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:27:22 Sistema O item 0218 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:27:22 Sistema O item 0218 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:27:24 Sistema O item 0219 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:27:24 Sistema O item 0219 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:27:24 Sistema O item 0220 foi aberto pelo pregoeiro.
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12/07/2021 - 14:27:24 Sistema O item 0220 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:27:25 Sistema Para o item 0201, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:32:27.

12/07/2021 - 14:27:29 Sistema O item 0221 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:27:29 Sistema O item 0221 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:27:30 Sistema O item 0222 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:27:30 Sistema O item 0222 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:27:31 Sistema O item 0223 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:27:31 Sistema O item 0223 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:27:32 Sistema O item 0224 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:27:32 Sistema O item 0224 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:27:33 Sistema O item 0225 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:27:33 Sistema O item 0225 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:27:38 Sistema Para o item 0206, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:32:42.

12/07/2021 - 14:27:56 Sistema O item 0226 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:27:56 Sistema O item 0226 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:28:12 Sistema O item 0227 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:28:12 Sistema O item 0227 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:28:12 Sistema Para o item 0207, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:33:16.

12/07/2021 - 14:28:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2.112,00

12/07/2021 - 14:28:30 Sistema Para o item 0204, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:33:34.

12/07/2021 - 14:28:30 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 222,00

12/07/2021 - 14:28:51 Sistema O item 0228 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:28:51 Sistema O item 0228 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:28:53 Sistema O item 0229 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:28:53 Sistema O item 0229 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:28:54 Sistema O item 0230 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:28:54 Sistema O item 0230 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:29:01 Sistema Para o item 0203, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:34:05.

12/07/2021 - 14:29:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 263,00

12/07/2021 - 14:29:22 Sistema Para o item 0208, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:34:26.

12/07/2021 - 14:29:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 627,00

12/07/2021 - 14:29:32 Sistema Para o item 0197, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:34:34.

12/07/2021 - 14:29:32 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.899,98

12/07/2021 - 14:30:13 Sistema O item 0231 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:30:13 Sistema O item 0231 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:30:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0200 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:30:26.

12/07/2021 - 14:30:26 Sistema O item 0200 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:30:33 Sistema Para o item 0196, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:35:38.

12/07/2021 - 14:30:33 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.889,00

12/07/2021 - 14:30:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0202 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:30:49.

12/07/2021 - 14:30:50 Sistema O item 0202 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:30:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0209 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:30:49.

12/07/2021 - 14:30:50 Sistema O item 0209 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:31:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0198 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:31:07.

12/07/2021 - 14:31:07 Sistema O item 0198 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:31:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0199 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:31:22.

12/07/2021 - 14:31:42 Sistema O item 0199 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:32:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0201 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:32:27.

12/07/2021 - 14:32:28 Sistema O item 0201 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:32:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0206 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:32:42.

12/07/2021 - 14:32:43 Sistema O item 0206 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:33:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0207 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:33:16.

12/07/2021 - 14:33:16 Sistema O item 0207 foi encerrado.
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12/07/2021 - 14:33:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0204 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:33:34.

12/07/2021 - 14:33:36 Sistema O item 0204 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:34:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0203 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:34:05.

12/07/2021 - 14:34:09 Sistema O item 0203 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:35:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0197 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:34:34.

12/07/2021 - 14:35:31 Sistema O item 0197 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:35:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0208 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:34:26.

12/07/2021 - 14:35:31 Sistema O item 0208 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:35:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0196 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:35:38.

12/07/2021 - 14:35:41 Sistema O item 0196 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:37:04 Sistema O item 0232 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:37:04 Sistema O item 0232 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:37:10 Sistema O item 0233 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:37:10 Sistema O item 0233 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:37:11 Sistema O item 0234 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:37:11 Sistema O item 0234 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:37:11 Sistema O item 0235 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:37:11 Sistema O item 0235 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:37:12 Sistema O item 0236 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:37:12 Sistema O item 0236 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:37:13 Sistema O item 0237 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:37:13 Sistema O item 0237 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:37:15 Sistema O item 0238 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:37:15 Sistema O item 0238 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:37:16 Sistema O item 0239 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:37:16 Sistema O item 0239 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:37:17 Sistema O item 0240 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:37:17 Sistema O item 0240 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:38:30 Sistema O item 0241 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:38:30 Sistema O item 0241 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:41:05 Pregoeiro Senhores Licitantes, é necessario que o presente certame continue direto na fase de lances

12/07/2021 - 14:41:45 Sistema O item 0210 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:41:58 Sistema O item 0211 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:42:05 Sistema O item 0212 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:42:05 Sistema O item 0213 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:42:05 Sistema O item 0214 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:42:12 Sistema O item 0215 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:42:17 Sistema O item 0216 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:42:22 Sistema O item 0217 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:42:22 Sistema O item 0218 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:42:25 Sistema O item 0219 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:42:25 Sistema O item 0220 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:42:30 Sistema O item 0221 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:42:30 Sistema O item 0222 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:42:32 Sistema O item 0223 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:42:32 Sistema O item 0224 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:42:37 Sistema O item 0225 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:43:02 Sistema O item 0226 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:43:09 Sistema Para o item 0210, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:48:11.

12/07/2021 - 14:43:09 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 270,00

12/07/2021 - 14:43:12 Sistema O item 0227 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:43:51 Sistema O item 0228 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:43:53 Sistema O item 0229 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:43:56 Sistema O item 0230 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:44:01 Sistema O item 0242 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:44:01 Sistema O item 0242 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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12/07/2021 - 14:44:12 Sistema Para o item 0214, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:49:13.

12/07/2021 - 14:44:12 Sistema Para o item 0225, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:49:13.

12/07/2021 - 14:44:27 Sistema Para o item 0216, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:49:29.

12/07/2021 - 14:44:56 Sistema Para o item 0228, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:49:58.

12/07/2021 - 14:45:25 Sistema O item 0231 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:45:35 Sistema Para o item 0227, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:50:38.

12/07/2021 - 14:45:56 Sistema Para o item 0211, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:50:58.

12/07/2021 - 14:45:58 Sistema Para o item 0224, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:51:01.

12/07/2021 - 14:46:44 Sistema Para o item 0221, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:51:45.

12/07/2021 - 14:46:44 Sistema Para o item 0223, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:51:45.

12/07/2021 - 14:46:44 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 23,00

12/07/2021 - 14:47:20 Sistema Para o item 0213, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:52:22.

12/07/2021 - 14:47:30 Sistema Para o item 0231, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:52:33.

12/07/2021 - 14:47:45 Sistema Para o item 0217, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:52:48.

12/07/2021 - 14:48:35 Sistema Para o item 0212, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:53:36.

12/07/2021 - 14:48:35 Sistema Para o item 0215, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:53:36.

12/07/2021 - 14:48:35 Sistema Para o item 0218, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:53:36.

12/07/2021 - 14:48:35 Sistema Para o item 0229, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:53:36.

12/07/2021 - 14:48:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0210 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:48:11.

12/07/2021 - 14:48:35 Sistema O item 0210 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:48:56 Sistema Para o item 0220, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:53:58.

12/07/2021 - 14:49:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0214 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:49:13.

12/07/2021 - 14:49:16 Sistema O item 0214 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:49:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0225 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:49:13.

12/07/2021 - 14:49:16 Sistema O item 0225 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:49:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0216 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:49:29.

12/07/2021 - 14:49:30 Sistema O item 0216 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:50:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0228 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:49:58.

12/07/2021 - 14:50:03 Sistema O item 0228 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:51:41 Sistema Para o item 0219, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:56:43.

12/07/2021 - 14:51:41 Sistema Para o item 0222, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:56:43.

12/07/2021 - 14:51:41 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 12,98

12/07/2021 - 14:51:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0211 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:50:58.

12/07/2021 - 14:51:41 Sistema O item 0211 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:51:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0224 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:51:01.

12/07/2021 - 14:51:41 Sistema O item 0224 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:51:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0227 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:50:38.

12/07/2021 - 14:51:41 Sistema O item 0227 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:51:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0221 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:51:45.

12/07/2021 - 14:51:52 Sistema O item 0221 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:51:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0223 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:51:45.

12/07/2021 - 14:51:52 Sistema O item 0223 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:52:05 Sistema O item 0232 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:52:12 Sistema O item 0233 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:52:12 Sistema O item 0234 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:52:12 Sistema O item 0235 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:52:12 Sistema O item 0236 entrou em tempo aleatório.
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12/07/2021 - 14:52:14 Sistema O item 0237 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:52:19 Sistema O item 0238 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:52:19 Sistema O item 0239 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:52:19 Sistema O item 0240 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:52:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0213 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:52:22.

12/07/2021 - 14:52:23 Sistema O item 0213 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:52:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0231 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:52:33.

12/07/2021 - 14:52:35 Sistema O item 0231 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:53:35 Sistema O item 0241 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:53:35 Sistema Para o item 0226, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:58:37.

12/07/2021 - 14:53:35 Sistema Para o item 0230, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:58:37.

12/07/2021 - 14:53:35 Sistema Para o item 0236, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:58:37.

12/07/2021 - 14:53:35 Sistema Para o item 0240, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:58:37.

12/07/2021 - 14:53:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0217 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:52:48.

12/07/2021 - 14:53:35 Sistema O item 0217 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:53:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0212 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:53:36.

12/07/2021 - 14:53:44 Sistema O item 0212 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:53:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0215 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:53:36.

12/07/2021 - 14:53:44 Sistema O item 0215 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:53:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0218 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:53:36.

12/07/2021 - 14:53:44 Sistema O item 0218 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:53:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0229 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:53:36.

12/07/2021 - 14:53:44 Sistema O item 0229 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:54:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0220 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:53:58.

12/07/2021 - 14:54:04 Sistema O item 0220 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:54:11 Sistema Para o item 0241, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 14:59:13.

12/07/2021 - 14:54:58 Sistema Para o item 0238, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:00:00.

12/07/2021 - 14:56:08 Sistema Para o item 0232, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:01:09.

12/07/2021 - 14:56:08 Sistema Para o item 0237, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:01:09.

12/07/2021 - 14:56:08 Sistema Para o item 0239, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:01:09.

12/07/2021 - 14:56:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0219 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:56:43.

12/07/2021 - 14:56:45 Sistema O item 0219 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:56:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0222 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:56:43.

12/07/2021 - 14:56:45 Sistema O item 0222 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:57:54 Sistema O item 0243 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:57:54 Sistema O item 0243 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:57:54 Sistema O item 0244 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:57:54 Sistema O item 0244 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:57:55 Sistema O item 0245 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:57:55 Sistema O item 0245 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:57:57 Sistema O item 0246 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:57:57 Sistema O item 0246 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:57:57 Sistema O item 0247 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:57:57 Sistema O item 0247 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:57:58 Sistema O item 0248 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:57:58 Sistema O item 0248 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:57:59 Sistema O item 0249 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:57:59 Sistema O item 0249 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:58:00 Sistema O item 0250 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 14:58:00 Sistema O item 0250 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 14:58:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0226 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:58:37.

12/07/2021 - 14:58:37 Sistema O item 0226 foi encerrado.
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12/07/2021 - 14:58:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0230 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:58:37.

12/07/2021 - 14:58:37 Sistema O item 0230 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:58:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0236 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:58:37.

12/07/2021 - 14:58:37 Sistema O item 0236 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:58:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0240 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:58:37.

12/07/2021 - 14:58:37 Sistema O item 0240 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:58:44 Sistema Para o item 0234, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:03:45.

12/07/2021 - 14:59:01 Sistema O item 0242 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 14:59:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0241 foi encerrada em 12/07/2021 às 14:59:13.

12/07/2021 - 14:59:14 Sistema O item 0241 foi encerrado.

12/07/2021 - 14:59:40 Sistema Para o item 0235, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:04:44.

12/07/2021 - 14:59:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.819,00

12/07/2021 - 15:00:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0238 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:00:00.

12/07/2021 - 15:00:04 Sistema O item 0238 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:00:21 Sistema Para o item 0233, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:05:23.

12/07/2021 - 15:00:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.819,00

12/07/2021 - 15:01:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0232 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:01:09.

12/07/2021 - 15:01:10 Sistema O item 0232 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:01:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0237 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:01:09.

12/07/2021 - 15:01:10 Sistema O item 0237 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:01:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0239 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:01:09.

12/07/2021 - 15:01:10 Sistema O item 0239 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:03:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0234 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:03:45.

12/07/2021 - 15:03:46 Sistema O item 0234 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:04:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0235 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:04:44.

12/07/2021 - 15:04:44 Sistema O item 0235 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:05:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0233 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:05:23.

12/07/2021 - 15:05:24 Sistema O item 0233 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:08:07 Sistema Para o item 0242, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:13:10.

12/07/2021 - 15:08:07 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 130,00

12/07/2021 - 15:12:57 Sistema O item 0243 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:12:57 Sistema O item 0244 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:12:57 Sistema O item 0245 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:12:57 Sistema O item 0246 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:12:57 Sistema O item 0247 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:13:00 Sistema O item 0248 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:13:00 Sistema O item 0249 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:13:00 Sistema O item 0250 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:13:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0242 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:13:10.

12/07/2021 - 15:13:13 Sistema O item 0242 foi encerrado em situação de empate.

12/07/2021 - 15:17:11 Sistema Para o item 0246, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:22:12.

12/07/2021 - 15:17:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 500,00

12/07/2021 - 15:17:11 Sistema Para o item 0250, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:22:12.

12/07/2021 - 15:17:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 250,00

12/07/2021 - 15:17:30 Sistema Para o item 0249, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:22:32.

12/07/2021 - 15:17:30 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 260,00

12/07/2021 - 15:18:30 Sistema O item 0242 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:18:31 Sistema Desempate realizado para o item 0242 tem como vencedor o fornecedor com token 4

12/07/2021 - 15:18:31 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 4, 3

12/07/2021 - 15:18:44 Sistema O item 0251 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:18:44 Sistema O item 0251 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:18:51 Sistema O item 0252 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:18:51 Sistema O item 0252 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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12/07/2021 - 15:18:52 Sistema O item 0253 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:18:52 Sistema O item 0253 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:18:53 Sistema O item 0254 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:18:53 Sistema O item 0254 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:18:54 Sistema O item 0255 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:18:54 Sistema O item 0255 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:18:57 Sistema O item 0256 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:18:57 Sistema O item 0256 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:18:58 Sistema O item 0257 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:18:58 Sistema O item 0257 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:19:05 Sistema O item 0258 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:19:05 Sistema O item 0258 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:19:08 Sistema O item 0259 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:19:08 Sistema O item 0259 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:19:09 Sistema O item 0260 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:19:09 Sistema O item 0260 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:19:15 Sistema O item 0261 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:19:15 Sistema O item 0261 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:19:16 Sistema O item 0262 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:19:16 Sistema O item 0262 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:19:17 Sistema O item 0263 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:19:17 Sistema O item 0263 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:19:18 Sistema O item 0264 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:19:18 Sistema O item 0264 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:19:26 Sistema O item 0265 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:19:26 Sistema O item 0265 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:19:27 Sistema O item 0266 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:19:27 Sistema O item 0266 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:19:28 Sistema O item 0267 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:19:28 Sistema O item 0267 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:19:32 Sistema O item 0268 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:19:32 Sistema O item 0268 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0269 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0269 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:19:34 Sistema O item 0270 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:19:34 Sistema O item 0270 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:19:52 Sistema Para o item 0248, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:24:54.

12/07/2021 - 15:19:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 400,00

12/07/2021 - 15:19:56 Sistema O item 0271 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:19:56 Sistema O item 0271 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:20:10 Sistema Para o item 0243, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:25:12.

12/07/2021 - 15:20:10 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2.960,00

12/07/2021 - 15:20:15 Sistema Para o item 0244, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:25:18.

12/07/2021 - 15:20:15 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.100,00

12/07/2021 - 15:20:47 Sistema Para o item 0245, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:25:49.

12/07/2021 - 15:20:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 999,00

12/07/2021 - 15:22:20 Sistema O item 0272 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:22:20 Sistema O item 0272 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:22:22 Sistema Para o item 0247, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:27:24.

12/07/2021 - 15:22:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 270,00

12/07/2021 - 15:22:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0246 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:22:12.

12/07/2021 - 15:22:22 Sistema O item 0246 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:22:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0250 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:22:12.

12/07/2021 - 15:22:22 Sistema O item 0250 foi encerrado.
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12/07/2021 - 15:22:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0249 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:22:32.

12/07/2021 - 15:22:35 Sistema O item 0249 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:25:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0243 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:25:12.

12/07/2021 - 15:25:13 Sistema O item 0243 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:25:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0248 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:24:54.

12/07/2021 - 15:25:13 Sistema O item 0248 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:25:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0244 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:25:18.

12/07/2021 - 15:25:19 Sistema O item 0244 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:25:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0245 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:25:49.

12/07/2021 - 15:25:53 Sistema O item 0245 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:27:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0247 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:27:24.

12/07/2021 - 15:27:26 Sistema O item 0247 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:33:42 Sistema O item 0273 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:33:42 Sistema O item 0273 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:33:43 Sistema O item 0274 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:33:43 Sistema O item 0274 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:33:46 Sistema O item 0251 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:33:47 Sistema O item 0275 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:33:47 Sistema O item 0275 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:33:48 Sistema O item 0276 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:33:48 Sistema O item 0276 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:33:49 Sistema O item 0277 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:33:49 Sistema O item 0277 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:33:51 Sistema O item 0278 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:33:51 Sistema O item 0278 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:33:52 Sistema O item 0279 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:33:52 Sistema O item 0279 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:33:54 Sistema O item 0280 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:33:54 Sistema O item 0280 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:33:55 Sistema O item 0252 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:33:55 Sistema O item 0253 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:33:55 Sistema O item 0254 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:33:55 Sistema O item 0255 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:33:58 Sistema O item 0256 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:33:58 Sistema O item 0257 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:34:05 Sistema O item 0258 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:34:08 Sistema O item 0259 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:34:17 Sistema O item 0260 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:34:17 Sistema O item 0261 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:34:17 Sistema O item 0262 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:34:17 Sistema O item 0263 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:34:20 Sistema O item 0264 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:34:28 Sistema O item 0265 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:34:28 Sistema O item 0266 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:34:28 Sistema O item 0267 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:34:45 Sistema O item 0268 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:34:45 Sistema O item 0269 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:34:45 Sistema O item 0270 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:35:19 Sistema O item 0271 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:35:36 Sistema Para o item 0261, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:40:38.

12/07/2021 - 15:35:36 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 100,00

12/07/2021 - 15:35:36 Sistema Para o item 0267, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:40:39.

12/07/2021 - 15:35:36 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 330,00

12/07/2021 - 15:35:47 Sistema Para o item 0263, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:40:50.

12/07/2021 - 15:35:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 200,00
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12/07/2021 - 15:37:03 Sistema Para o item 0257, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:42:09.

12/07/2021 - 15:37:03 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 165,00

12/07/2021 - 15:37:22 Sistema O item 0272 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:39:03 Sistema Para o item 0256, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:44:07.

12/07/2021 - 15:39:03 Sistema Para o item 0269, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:44:07.

12/07/2021 - 15:39:03 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 400,00

12/07/2021 - 15:39:11 Sistema Para o item 0253, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:44:11.

12/07/2021 - 15:39:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,49, R$
6,99

12/07/2021 - 15:39:20 Sistema Para o item 0270, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:44:21.

12/07/2021 - 15:39:20 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 10,00

12/07/2021 - 15:39:43 Sistema Para o item 0258, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:44:47.

12/07/2021 - 15:39:57 Sistema Para o item 0259, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:45:00.

12/07/2021 - 15:40:28 Sistema Para o item 0264, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:45:30.

12/07/2021 - 15:40:28 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.600,00

12/07/2021 - 15:40:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0261 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:40:38.

12/07/2021 - 15:40:44 Sistema O item 0261 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:40:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0267 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:40:39.

12/07/2021 - 15:40:44 Sistema O item 0267 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:40:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0263 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:40:50.

12/07/2021 - 15:40:50 Sistema O item 0263 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:41:41 Sistema Para o item 0252, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:46:44.

12/07/2021 - 15:41:41 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 109,00

12/07/2021 - 15:41:41 Sistema Para o item 0266, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:46:44.

12/07/2021 - 15:41:41 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 400,00

12/07/2021 - 15:41:41 Sistema Para o item 0271, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:46:44.

12/07/2021 - 15:41:48 Sistema Para o item 0265, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:46:50.

12/07/2021 - 15:41:48 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 90,00

12/07/2021 - 15:42:08 Sistema Para o item 0255, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:47:11.

12/07/2021 - 15:42:08 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.384,00

12/07/2021 - 15:42:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0257 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:42:09.

12/07/2021 - 15:42:12 Sistema O item 0257 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:42:35 Sistema Para o item 0254, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:47:38.

12/07/2021 - 15:43:14 Sistema Para o item 0272, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:48:17.

12/07/2021 - 15:43:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 10,00

12/07/2021 - 15:43:18 Sistema Para o item 0260, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:48:22.

12/07/2021 - 15:43:30 Sistema Para o item 0251, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:48:36.

12/07/2021 - 15:43:30 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 154,00

12/07/2021 - 15:44:15 Sistema Para o item 0262, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:49:16.

12/07/2021 - 15:44:15 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 500,00

12/07/2021 - 15:44:15 Sistema Para o item 0268, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:49:16.

12/07/2021 - 15:44:15 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 180,00

12/07/2021 - 15:44:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0253 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:44:11.

12/07/2021 - 15:44:15 Sistema O item 0253 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:44:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0256 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:44:07.

12/07/2021 - 15:44:15 Sistema O item 0256 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:44:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0269 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:44:07.
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12/07/2021 - 15:44:15 Sistema O item 0269 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:44:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0270 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:44:21.

12/07/2021 - 15:44:21 Sistema O item 0270 foi encerrado em situação de empate.

12/07/2021 - 15:44:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0258 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:44:47.

12/07/2021 - 15:44:49 Sistema O item 0258 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:45:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0259 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:45:00.

12/07/2021 - 15:45:00 Sistema O item 0259 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:45:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0264 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:45:30.

12/07/2021 - 15:45:38 Sistema O item 0264 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:46:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0252 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:46:44.

12/07/2021 - 15:46:45 Sistema O item 0252 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:46:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0266 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:46:44.

12/07/2021 - 15:46:45 Sistema O item 0266 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:46:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0271 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:46:44.

12/07/2021 - 15:46:45 Sistema O item 0271 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:46:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0265 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:46:50.

12/07/2021 - 15:46:51 Sistema O item 0265 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:47:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0255 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:47:11.

12/07/2021 - 15:47:16 Sistema O item 0255 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:47:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0254 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:47:38.

12/07/2021 - 15:47:42 Sistema O item 0254 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:48:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0272 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:48:17.

12/07/2021 - 15:48:18 Sistema O item 0272 foi encerrado em situação de empate.

12/07/2021 - 15:48:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0260 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:48:22.

12/07/2021 - 15:48:30 Sistema O item 0260 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:50:04 Sistema O item 0273 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:50:04 Sistema O item 0274 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:50:04 Sistema O item 0275 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:50:04 Sistema O item 0276 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:50:04 Sistema O item 0277 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:50:04 Sistema O item 0278 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:50:04 Sistema O item 0279 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:50:04 Sistema O item 0280 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 15:50:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0251 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:48:36.

12/07/2021 - 15:50:04 Sistema O item 0251 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:50:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0262 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:49:16.

12/07/2021 - 15:50:04 Sistema O item 0262 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:50:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0268 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:49:16.

12/07/2021 - 15:50:04 Sistema O item 0268 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:51:27 Sistema Para o item 0278, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:56:32.

12/07/2021 - 15:52:08 Sistema Para o item 0274, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:57:09.

12/07/2021 - 15:52:31 Sistema Para o item 0273, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:57:35.

12/07/2021 - 15:52:31 Sistema Para o item 0276, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:57:35.

12/07/2021 - 15:53:36 Sistema Para o item 0275, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:58:40.

12/07/2021 - 15:53:36 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 169,00

12/07/2021 - 15:53:41 Sistema Para o item 0280, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 15:58:46.

12/07/2021 - 15:55:45 Sistema Para o item 0279, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:00:46.

12/07/2021 - 15:55:45 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 400,00

12/07/2021 - 15:55:48 Sistema O item 0270 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:55:51 Sistema Desempate realizado para o item 0270 tem como vencedor o fornecedor com token 3

12/07/2021 - 15:55:51 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 3, 4

12/07/2021 - 15:56:00 Sistema O item 0272 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:56:03 Sistema Desempate realizado para o item 0272 tem como vencedor o fornecedor com token 4
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12/07/2021 - 15:56:03 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 4, 3

12/07/2021 - 15:56:14 Sistema O item 0281 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:14 Sistema O item 0281 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:15 Sistema O item 0282 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:15 Sistema O item 0282 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:26 Sistema O item 0284 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:26 Sistema O item 0284 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:26 Sistema O item 0285 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:26 Sistema O item 0285 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:27 Sistema O item 0286 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:27 Sistema O item 0286 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:28 Sistema O item 0283 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:28 Sistema O item 0283 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:30 Sistema O item 0287 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:30 Sistema O item 0287 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:30 Sistema O item 0288 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:30 Sistema O item 0288 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:31 Sistema O item 0289 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:31 Sistema O item 0289 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:33 Sistema O item 0290 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:33 Sistema O item 0290 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:42 Sistema O item 0291 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:42 Sistema O item 0291 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0278 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:56:32.

12/07/2021 - 15:56:44 Sistema O item 0278 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:56:48 Sistema O item 0292 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:48 Sistema O item 0292 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:49 Sistema O item 0293 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:49 Sistema O item 0293 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:50 Sistema O item 0294 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:50 Sistema O item 0294 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:51 Sistema O item 0295 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:51 Sistema O item 0295 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:52 Sistema O item 0296 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:52 Sistema O item 0296 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:53 Sistema O item 0297 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:53 Sistema O item 0297 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:53 Sistema O item 0298 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:53 Sistema O item 0298 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:55 Sistema O item 0299 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:55 Sistema O item 0299 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:56:56 Sistema O item 0300 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:56:56 Sistema O item 0300 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:57:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0274 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:57:09.

12/07/2021 - 15:57:09 Sistema O item 0274 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:57:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0273 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:57:35.

12/07/2021 - 15:57:36 Sistema O item 0273 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:57:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0276 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:57:35.

12/07/2021 - 15:57:36 Sistema O item 0276 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:59:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0275 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:58:40.

12/07/2021 - 15:59:06 Sistema O item 0275 foi encerrado em situação de empate.

12/07/2021 - 15:59:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0280 foi encerrada em 12/07/2021 às 15:58:46.

12/07/2021 - 15:59:06 Sistema O item 0280 foi encerrado.

12/07/2021 - 15:59:43 Sistema Para o item 0277, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:04:44.

12/07/2021 - 15:59:43 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 74,00

12/07/2021 - 15:59:49 Sistema O item 0301 foi aberto pelo pregoeiro.
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12/07/2021 - 15:59:49 Sistema O item 0301 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 15:59:50 Sistema O item 0302 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 15:59:50 Sistema O item 0302 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:00:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0279 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:00:46.

12/07/2021 - 16:00:47 Sistema O item 0279 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:03:58 Sistema O item 0275 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:03:59 Sistema Desempate realizado para o item 0275 tem como vencedor o fornecedor com token 3

12/07/2021 - 16:03:59 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 3, 4

12/07/2021 - 16:04:17 Sistema O item 0303 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:04:17 Sistema O item 0303 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:04:18 Sistema O item 0304 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:04:18 Sistema O item 0304 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:04:19 Sistema O item 0305 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:04:19 Sistema O item 0305 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:04:21 Sistema O item 0306 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:04:21 Sistema O item 0306 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:04:24 Sistema O item 0307 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:04:24 Sistema O item 0307 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:04:25 Sistema O item 0308 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:04:25 Sistema O item 0308 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:04:33 Sistema O item 0309 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:04:33 Sistema O item 0309 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:04:35 Sistema O item 0310 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:04:35 Sistema O item 0310 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:04:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0277 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:04:44.

12/07/2021 - 16:04:47 Sistema O item 0277 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:11:41 Sistema O item 0281 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:41 Sistema O item 0282 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:41 Sistema O item 0283 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:41 Sistema O item 0284 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:41 Sistema O item 0285 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:41 Sistema O item 0286 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:41 Sistema O item 0287 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:41 Sistema O item 0288 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:41 Sistema O item 0289 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:41 Sistema O item 0290 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:44 Sistema O item 0291 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:52 Sistema O item 0292 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:52 Sistema O item 0293 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:52 Sistema O item 0294 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:52 Sistema O item 0295 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:52 Sistema O item 0296 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:54 Sistema O item 0297 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:54 Sistema O item 0298 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:59 Sistema O item 0299 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:11:59 Sistema O item 0300 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:12:09 Sistema O item 0311 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:12:09 Sistema O item 0311 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:13:22 Sistema Para o item 0292, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:18:23.

12/07/2021 - 16:13:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 216,00

12/07/2021 - 16:14:23 Sistema Para o item 0286, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:19:25.

12/07/2021 - 16:14:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 350,00

12/07/2021 - 16:14:23 Sistema Para o item 0300, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:19:25.

12/07/2021 - 16:14:26 Sistema Para o item 0287, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:19:29.

12/07/2021 - 16:14:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 300,00
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12/07/2021 - 16:14:50 Sistema O item 0301 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:14:50 Sistema O item 0302 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:15:00 Sistema Para o item 0281, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:20:01.

12/07/2021 - 16:15:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 260,00

12/07/2021 - 16:15:29 Sistema Para o item 0290, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:20:30.

12/07/2021 - 16:15:29 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 99,99, R$
300,00

12/07/2021 - 16:15:29 Sistema Para o item 0293, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:20:30.

12/07/2021 - 16:15:29 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 14,00

12/07/2021 - 16:15:37 Sistema Para o item 0284, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:20:39.

12/07/2021 - 16:15:37 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.200,00

12/07/2021 - 16:15:46 Sistema Para o item 0296, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:20:47.

12/07/2021 - 16:16:17 Sistema Para o item 0301, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:21:18.

12/07/2021 - 16:16:36 Sistema Para o item 0302, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:21:42.

12/07/2021 - 16:16:36 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 600,00

12/07/2021 - 16:17:04 Sistema O item 0312 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:17:04 Sistema O item 0312 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:17:05 Sistema O item 0313 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:17:05 Sistema O item 0313 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:17:30 Sistema Para o item 0283, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:22:31.

12/07/2021 - 16:17:30 Sistema Para o item 0294, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:22:31.

12/07/2021 - 16:17:30 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 565,00

12/07/2021 - 16:17:42 Sistema Para o item 0295, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:22:46.

12/07/2021 - 16:17:42 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 471,00

12/07/2021 - 16:18:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0292 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:18:23.

12/07/2021 - 16:18:40 Sistema O item 0292 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:19:00 Sistema Para o item 0299, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:24:02.

12/07/2021 - 16:19:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 300,00

12/07/2021 - 16:19:11 Sistema Para o item 0298, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:24:14.

12/07/2021 - 16:19:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 220,00

12/07/2021 - 16:19:18 Sistema O item 0303 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:19:18 Sistema O item 0304 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:19:19 Sistema O item 0305 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:19:21 Sistema O item 0306 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:19:21 Sistema Para o item 0289, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:24:22.

12/07/2021 - 16:19:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 300,00

12/07/2021 - 16:19:24 Sistema O item 0307 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:19:25 Sistema O item 0308 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:19:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0286 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:19:25.

12/07/2021 - 16:19:25 Sistema O item 0286 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:19:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0300 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:19:25.

12/07/2021 - 16:19:25 Sistema O item 0300 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:19:30 Sistema Para o item 0291, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:24:32.

12/07/2021 - 16:19:30 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 216,00

12/07/2021 - 16:19:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0287 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:19:29.

12/07/2021 - 16:19:30 Sistema O item 0287 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:19:33 Sistema O item 0309 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:19:37 Sistema O item 0310 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:19:39 Sistema Para o item 0297, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:24:41.
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12/07/2021 - 16:19:51 Sistema Para o item 0285, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:24:53.

12/07/2021 - 16:19:51 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2.000,00

12/07/2021 - 16:20:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0281 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:20:01.

12/07/2021 - 16:20:01 Sistema O item 0281 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:20:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0290 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:20:30.

12/07/2021 - 16:20:30 Sistema O item 0290 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:20:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0293 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:20:30.

12/07/2021 - 16:20:30 Sistema O item 0293 foi encerrado em situação de empate.

12/07/2021 - 16:20:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0284 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:20:39.

12/07/2021 - 16:20:41 Sistema O item 0284 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:20:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0296 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:20:47.

12/07/2021 - 16:20:48 Sistema O item 0296 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:20:51 Sistema O item 0293 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:20:52 Sistema Desempate realizado para o item 0293 tem como vencedor o fornecedor com token 3

12/07/2021 - 16:20:52 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 3, 4

12/07/2021 - 16:21:00 Sistema Para o item 0288, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:26:01.

12/07/2021 - 16:21:02 Sistema Para o item 0282, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:26:03.

12/07/2021 - 16:21:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 299,99, R$
360,00

12/07/2021 - 16:21:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0301 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:21:18.

12/07/2021 - 16:21:18 Sistema O item 0301 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:21:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0302 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:21:42.

12/07/2021 - 16:21:45 Sistema O item 0302 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:21:49 Sistema O item 0314 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:21:49 Sistema O item 0314 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:21:50 Sistema O item 0315 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:21:50 Sistema O item 0315 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:21:56 Sistema O item 0316 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:21:56 Sistema O item 0316 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:21:58 Sistema O item 0317 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:21:58 Sistema O item 0317 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:22:00 Sistema O item 0318 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:22:00 Sistema O item 0318 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:22:02 Sistema O item 0319 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:22:02 Sistema O item 0319 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:22:10 Sistema O item 0320 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:22:10 Sistema O item 0320 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:22:26 Sistema Para o item 0304, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:27:27.

12/07/2021 - 16:22:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 700,00

12/07/2021 - 16:22:30 Sistema O item 0321 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:22:30 Sistema O item 0321 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:22:31 Sistema O item 0322 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:22:31 Sistema O item 0322 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:22:32 Sistema O item 0323 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:22:32 Sistema O item 0323 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:22:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0283 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:22:31.

12/07/2021 - 16:22:32 Sistema O item 0283 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:22:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0294 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:22:31.

12/07/2021 - 16:22:32 Sistema O item 0294 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:22:33 Sistema O item 0324 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:22:33 Sistema O item 0324 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:22:34 Sistema O item 0325 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:22:34 Sistema O item 0325 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:22:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0295 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:22:46.

12/07/2021 - 16:22:48 Sistema O item 0295 foi encerrado.
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12/07/2021 - 16:22:57 Sistema O item 0326 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:22:57 Sistema O item 0326 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:23:33 Sistema O item 0327 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:23:33 Sistema O item 0327 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:23:34 Sistema O item 0328 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:23:34 Sistema O item 0328 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:23:36 Sistema O item 0329 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:23:36 Sistema O item 0329 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:23:37 Sistema O item 0330 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:23:37 Sistema O item 0330 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:24:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0299 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:24:02.

12/07/2021 - 16:24:03 Sistema O item 0299 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:24:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0298 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:24:14.

12/07/2021 - 16:24:15 Sistema O item 0298 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:24:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0289 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:24:22.

12/07/2021 - 16:24:25 Sistema O item 0289 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:24:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0291 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:24:32.

12/07/2021 - 16:24:34 Sistema O item 0291 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:24:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0297 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:24:41.

12/07/2021 - 16:24:43 Sistema O item 0297 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:24:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0285 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:24:53.

12/07/2021 - 16:24:53 Sistema O item 0285 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:26:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0282 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:26:03.

12/07/2021 - 16:26:03 Sistema O item 0282 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:26:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0288 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:26:01.

12/07/2021 - 16:26:03 Sistema O item 0288 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:26:15 Sistema Para o item 0309, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:31:16.

12/07/2021 - 16:26:15 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 200,00

12/07/2021 - 16:26:17 Sistema Para o item 0307, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:31:19.

12/07/2021 - 16:26:17 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 80,00

12/07/2021 - 16:27:14 Sistema O item 0311 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:27:22 Sistema Para o item 0306, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:32:24.

12/07/2021 - 16:27:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3.700,00

12/07/2021 - 16:27:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0304 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:27:27.

12/07/2021 - 16:27:27 Sistema O item 0304 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:28:20 Sistema Para o item 0303, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:33:21.

12/07/2021 - 16:28:20 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 300,00

12/07/2021 - 16:28:47 Sistema Para o item 0305, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:33:50.

12/07/2021 - 16:28:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 900,00

12/07/2021 - 16:29:06 Sistema Para o item 0310, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:34:08.

12/07/2021 - 16:29:06 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 400,00

12/07/2021 - 16:29:40 Sistema Para o item 0308, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:34:42.

12/07/2021 - 16:29:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 80,00

12/07/2021 - 16:31:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0309 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:31:16.

12/07/2021 - 16:31:16 Sistema O item 0309 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:31:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0307 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:31:19.

12/07/2021 - 16:31:19 Sistema O item 0307 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:32:04 Sistema O item 0312 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:32:07 Sistema O item 0313 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:32:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0306 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:32:24.

12/07/2021 - 16:32:24 Sistema O item 0306 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:33:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0303 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:33:21.

12/07/2021 - 16:33:23 Sistema O item 0303 foi encerrado.
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12/07/2021 - 16:33:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0305 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:33:50.

12/07/2021 - 16:33:51 Sistema O item 0305 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:34:07 Sistema Para o item 0311, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:39:09.

12/07/2021 - 16:34:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0310 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:34:08.

12/07/2021 - 16:34:09 Sistema O item 0310 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:35:25 Sistema O item 0331 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:35:25 Sistema O item 0331 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:35:25 Sistema O item 0332 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:35:25 Sistema O item 0332 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:35:26 Sistema O item 0333 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:35:26 Sistema O item 0333 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:35:27 Sistema O item 0334 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:35:27 Sistema O item 0334 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:37:29 Sistema O item 0314 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:37:29 Sistema O item 0315 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:37:29 Sistema O item 0316 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:37:29 Sistema O item 0317 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:37:29 Sistema O item 0318 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:37:29 Sistema O item 0319 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:37:29 Sistema O item 0320 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:37:29 Sistema Para o item 0312, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:42:32.

12/07/2021 - 16:37:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0308 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:34:42.

12/07/2021 - 16:37:29 Sistema O item 0308 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:37:32 Sistema O item 0321 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:37:32 Sistema O item 0322 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:37:32 Sistema O item 0323 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:37:34 Sistema O item 0324 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:37:34 Sistema O item 0325 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:37:58 Sistema O item 0326 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:38:33 Sistema O item 0327 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:38:37 Sistema O item 0328 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:38:37 Sistema O item 0329 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:38:37 Sistema O item 0330 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:39:01 Sistema Para o item 0317, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:44:03.

12/07/2021 - 16:39:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 179,98

12/07/2021 - 16:39:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0311 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:39:09.

12/07/2021 - 16:39:09 Sistema O item 0311 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:39:19 Sistema Para o item 0327, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:44:21.

12/07/2021 - 16:39:37 Sistema Para o item 0322, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:44:39.

12/07/2021 - 16:39:37 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 559,98

12/07/2021 - 16:41:13 Sistema O item 0335 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:41:13 Sistema O item 0335 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:41:14 Sistema O item 0336 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:41:14 Sistema O item 0336 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:41:14 Sistema Para o item 0319, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:46:14.

12/07/2021 - 16:41:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 109,98

12/07/2021 - 16:41:15 Sistema O item 0337 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:41:15 Sistema O item 0337 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:41:41 Sistema O item 0338 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:41:41 Sistema O item 0338 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:41:41 Sistema Para o item 0318, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:46:42.

12/07/2021 - 16:41:41 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.599,98

12/07/2021 - 16:41:43 Sistema O item 0339 foi aberto pelo pregoeiro.
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12/07/2021 - 16:41:43 Sistema O item 0339 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:41:45 Sistema O item 0340 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:41:45 Sistema O item 0340 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:41:47 Sistema Para o item 0313, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:46:48.

12/07/2021 - 16:41:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 39,00

12/07/2021 - 16:41:47 Sistema Para o item 0320, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:46:48.

12/07/2021 - 16:41:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 214,00

12/07/2021 - 16:41:57 Sistema Para o item 0321, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:46:58.

12/07/2021 - 16:41:57 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 319,00

12/07/2021 - 16:42:15 Sistema Para o item 0329, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:47:16.

12/07/2021 - 16:42:28 Sistema Para o item 0323, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:47:29.

12/07/2021 - 16:42:28 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 149,98

12/07/2021 - 16:42:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0312 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:42:32.

12/07/2021 - 16:42:32 Sistema O item 0312 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:43:05 Sistema Para o item 0315, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:48:07.

12/07/2021 - 16:43:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 315,00

12/07/2021 - 16:43:20 Sistema Para o item 0328, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:48:21.

12/07/2021 - 16:43:46 Sistema Para o item 0325, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:48:47.

12/07/2021 - 16:43:46 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 161,24

12/07/2021 - 16:44:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0317 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:44:03.

12/07/2021 - 16:44:03 Sistema O item 0317 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:44:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0327 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:44:21.

12/07/2021 - 16:44:32 Sistema O item 0327 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:44:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0322 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:44:39.

12/07/2021 - 16:44:39 Sistema O item 0322 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:45:14 Sistema Para o item 0326, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:50:15.

12/07/2021 - 16:46:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0319 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:46:14.

12/07/2021 - 16:46:31 Sistema O item 0319 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:46:38 Sistema Para o item 0316, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:51:39.

12/07/2021 - 16:46:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.799,98

12/07/2021 - 16:46:49 Sistema Para o item 0330, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:51:51.

12/07/2021 - 16:46:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0313 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:46:48.

12/07/2021 - 16:46:49 Sistema O item 0313 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:46:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0318 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:46:42.

12/07/2021 - 16:46:49 Sistema O item 0318 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:46:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0320 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:46:48.

12/07/2021 - 16:46:49 Sistema O item 0320 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:47:02 Sistema Para o item 0314, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:52:04.

12/07/2021 - 16:47:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 169,00

12/07/2021 - 16:47:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0321 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:46:58.

12/07/2021 - 16:47:02 Sistema O item 0321 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:47:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0329 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:47:16.

12/07/2021 - 16:47:17 Sistema O item 0329 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:47:18 Sistema Para o item 0324, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:52:19.

12/07/2021 - 16:47:18 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 283,41

12/07/2021 - 16:47:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0323 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:47:29.

12/07/2021 - 16:47:29 Sistema O item 0323 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:48:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0315 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:48:07.

12/07/2021 - 16:48:08 Sistema O item 0315 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:48:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0328 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:48:21.
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12/07/2021 - 16:48:22 Sistema O item 0328 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:50:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0325 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:48:47.

12/07/2021 - 16:50:11 Sistema O item 0325 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:50:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0326 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:50:15.

12/07/2021 - 16:50:15 Sistema O item 0326 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:50:25 Sistema O item 0331 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:50:25 Sistema O item 0332 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:50:26 Sistema O item 0333 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:50:27 Sistema O item 0334 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:50:50 Sistema O item 0341 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:50:50 Sistema O item 0341 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:50:52 Sistema O item 0342 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:50:52 Sistema O item 0342 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:50:54 Sistema O item 0343 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:50:54 Sistema O item 0343 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:50:56 Sistema O item 0344 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:50:56 Sistema O item 0344 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:50:57 Sistema O item 0345 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:50:57 Sistema O item 0345 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:50:58 Sistema O item 0346 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:50:58 Sistema O item 0346 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:51:11 Sistema O item 0347 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:51:11 Sistema O item 0347 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:51:12 Sistema O item 0348 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:51:12 Sistema O item 0348 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:51:13 Sistema O item 0349 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:51:13 Sistema O item 0349 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:51:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0316 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:51:39.

12/07/2021 - 16:51:44 Sistema O item 0316 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:51:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0330 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:51:51.

12/07/2021 - 16:51:51 Sistema O item 0330 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:52:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0314 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:52:04.

12/07/2021 - 16:52:04 Sistema O item 0314 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:52:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0324 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:52:19.

12/07/2021 - 16:52:19 Sistema O item 0324 foi encerrado em situação de empate.

12/07/2021 - 16:53:13 Sistema O item 0350 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:53:13 Sistema O item 0350 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:53:25 Sistema Desempate realizado para o item 0324 tem como vencedor o fornecedor com token 3

12/07/2021 - 16:53:25 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 3, 4

12/07/2021 - 16:53:25 Sistema O item 0324 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:53:38 Sistema Para o item 0332, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 16:58:39.

12/07/2021 - 16:53:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 189,37

12/07/2021 - 16:55:45 Sistema O item 0351 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:55:45 Sistema O item 0351 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:55:53 Sistema O item 0352 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:55:53 Sistema O item 0352 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:55:55 Sistema O item 0353 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:55:55 Sistema O item 0353 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:56:03 Sistema Para o item 0333, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:01:04.

12/07/2021 - 16:56:03 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 161,49

12/07/2021 - 16:56:13 Sistema O item 0335 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:56:15 Sistema O item 0336 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:56:15 Sistema O item 0337 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:56:42 Sistema O item 0338 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:56:52 Sistema O item 0339 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 16:56:52 Sistema O item 0340 entrou em tempo aleatório.
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12/07/2021 - 16:57:59 Sistema Para o item 0338, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:03:00.

12/07/2021 - 16:57:59 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 292,00

12/07/2021 - 16:58:35 Sistema Para o item 0336, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:03:36.

12/07/2021 - 16:58:35 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 657,89

12/07/2021 - 16:58:37 Sistema Para o item 0334, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:03:38.

12/07/2021 - 16:58:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0332 foi encerrada em 12/07/2021 às 16:58:39.

12/07/2021 - 16:58:40 Sistema O item 0332 foi encerrado.

12/07/2021 - 16:59:03 Sistema Para o item 0331, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:04:03.

12/07/2021 - 16:59:25 Sistema Para o item 0340, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:04:26.

12/07/2021 - 16:59:47 Sistema O item 0354 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:59:47 Sistema O item 0354 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:59:48 Sistema O item 0355 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:59:48 Sistema O item 0355 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:59:50 Sistema O item 0356 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:59:50 Sistema O item 0356 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:59:50 Sistema O item 0357 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:59:50 Sistema O item 0357 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:59:51 Sistema O item 0358 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:59:51 Sistema O item 0358 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 16:59:52 Sistema O item 0359 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 16:59:52 Sistema O item 0359 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:00:16 Sistema O item 0360 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:00:16 Sistema O item 0360 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:01:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0333 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:01:04.

12/07/2021 - 17:01:05 Sistema O item 0333 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:02:13 Sistema Para o item 0335, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:07:14.

12/07/2021 - 17:02:13 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 16,29

12/07/2021 - 17:03:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0338 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:03:00.

12/07/2021 - 17:03:12 Sistema O item 0338 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:03:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0336 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:03:36.

12/07/2021 - 17:03:37 Sistema O item 0336 foi encerrado em situação de empate.

12/07/2021 - 17:03:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0334 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:03:38.

12/07/2021 - 17:03:38 Sistema O item 0334 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:04:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0331 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:04:03.

12/07/2021 - 17:04:03 Sistema O item 0331 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:07:43 Sistema O item 0341 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:07:43 Sistema O item 0342 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:07:43 Sistema O item 0343 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:07:43 Sistema O item 0344 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:07:43 Sistema O item 0345 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:07:43 Sistema O item 0346 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:07:43 Sistema O item 0347 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:07:43 Sistema O item 0348 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:07:43 Sistema O item 0349 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:07:43 Sistema Para o item 0337, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:12:44.

12/07/2021 - 17:07:43 Sistema Para o item 0339, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:12:44.

12/07/2021 - 17:07:43 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 198,36

12/07/2021 - 17:07:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0335 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:07:14.

12/07/2021 - 17:07:43 Sistema O item 0335 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:07:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0340 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:04:26.

12/07/2021 - 17:07:43 Sistema O item 0340 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:08:15 Sistema O item 0350 entrou em tempo aleatório.
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12/07/2021 - 17:08:40 Sistema Para o item 0342, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:13:41.

12/07/2021 - 17:09:48 Sistema Para o item 0341, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:14:49.

12/07/2021 - 17:10:14 Sistema Para o item 0343, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:15:15.

12/07/2021 - 17:10:45 Sistema O item 0351 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:10:51 Sistema Para o item 0344, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:15:51.

12/07/2021 - 17:10:54 Sistema O item 0352 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:10:55 Sistema O item 0353 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:11:55 Sistema Para o item 0352, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:16:56.

12/07/2021 - 17:12:17 Sistema Para o item 0348, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:17:18.

12/07/2021 - 17:12:21 Sistema Para o item 0350, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:17:21.

12/07/2021 - 17:12:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 600,00

12/07/2021 - 17:12:40 Sistema Para o item 0345, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:17:41.

12/07/2021 - 17:12:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0337 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:12:44.

12/07/2021 - 17:12:45 Sistema O item 0337 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:12:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0339 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:12:44.

12/07/2021 - 17:12:45 Sistema O item 0339 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:12:54 Sistema Para o item 0347, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:17:55.

12/07/2021 - 17:12:54 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 400,00

12/07/2021 - 17:13:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0342 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:13:41.

12/07/2021 - 17:13:41 Sistema O item 0342 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:14:23 Sistema Para o item 0353, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:19:24.

12/07/2021 - 17:14:47 Sistema O item 0354 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:14:48 Sistema O item 0355 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:14:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0341 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:14:49.

12/07/2021 - 17:14:49 Sistema O item 0341 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:14:50 Sistema O item 0356 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:14:50 Sistema O item 0357 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0358 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0359 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:15:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0343 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:15:15.

12/07/2021 - 17:15:15 Sistema O item 0343 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:15:16 Sistema O item 0360 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:15:34 Sistema Para o item 0349, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:20:35.

12/07/2021 - 17:15:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 350,00

12/07/2021 - 17:15:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0344 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:15:51.

12/07/2021 - 17:15:53 Sistema O item 0344 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:15:54 Sistema Para o item 0351, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:20:55.

12/07/2021 - 17:15:54 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 300,00

12/07/2021 - 17:16:35 Sistema Para o item 0346, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:21:37.

12/07/2021 - 17:16:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0352 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:16:56.

12/07/2021 - 17:16:56 Sistema O item 0352 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:17:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0348 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:17:18.

12/07/2021 - 17:17:18 Sistema O item 0348 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:17:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0350 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:17:21.

12/07/2021 - 17:17:26 Sistema O item 0350 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:17:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0345 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:17:41.

12/07/2021 - 17:17:43 Sistema O item 0345 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:17:46 Sistema Para o item 0360, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:22:47.

12/07/2021 - 17:17:46 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 900,00
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12/07/2021 - 17:17:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0347 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:17:55.

12/07/2021 - 17:17:58 Sistema O item 0347 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:18:19 Sistema Para o item 0357, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:23:20.

12/07/2021 - 17:18:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 500,00

12/07/2021 - 17:18:52 Sistema Para o item 0358, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:23:53.

12/07/2021 - 17:18:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 500,00

12/07/2021 - 17:19:18 Sistema Para o item 0356, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:24:20.

12/07/2021 - 17:19:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0353 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:19:24.

12/07/2021 - 17:19:25 Sistema O item 0353 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:19:48 Sistema O item 0336 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:19:49 Sistema Desempate realizado para o item 0336 tem como vencedor o fornecedor com token 4

12/07/2021 - 17:19:49 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 4, 3

12/07/2021 - 17:20:03 Sistema O item 0361 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:20:03 Sistema O item 0361 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:20:04 Sistema O item 0362 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:20:04 Sistema O item 0362 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:20:05 Sistema O item 0363 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:20:05 Sistema O item 0363 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:20:06 Sistema O item 0364 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:20:06 Sistema O item 0364 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:20:07 Sistema O item 0365 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:20:07 Sistema O item 0365 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:20:08 Sistema O item 0366 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:20:08 Sistema O item 0366 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:20:10 Sistema O item 0367 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:20:10 Sistema O item 0367 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:20:11 Sistema O item 0368 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:20:11 Sistema O item 0368 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:20:11 Sistema O item 0369 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:20:11 Sistema O item 0369 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:20:12 Sistema O item 0370 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:20:12 Sistema O item 0370 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:20:38 Sistema O item 0371 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:20:38 Sistema O item 0371 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:20:40 Sistema O item 0372 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:20:40 Sistema O item 0372 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:20:41 Sistema O item 0373 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:20:41 Sistema O item 0373 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:20:42 Sistema O item 0374 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:20:42 Sistema O item 0374 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:20:44 Sistema O item 0375 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:20:44 Sistema O item 0375 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:21:26 Sistema Para o item 0354, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:26:27.

12/07/2021 - 17:21:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 290,00

12/07/2021 - 17:21:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0349 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:20:35.

12/07/2021 - 17:21:26 Sistema O item 0349 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:21:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0351 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:20:55.

12/07/2021 - 17:21:26 Sistema O item 0351 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:24:19 Sistema Para o item 0355, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:29:20.

12/07/2021 - 17:24:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 500,00

12/07/2021 - 17:24:19 Sistema Para o item 0359, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:29:20.

12/07/2021 - 17:24:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.700,00

12/07/2021 - 17:24:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0346 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:21:37.

12/07/2021 - 17:24:19 Sistema O item 0346 foi encerrado.
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12/07/2021 - 17:24:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0357 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:23:20.

12/07/2021 - 17:24:19 Sistema O item 0357 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:24:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0358 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:23:53.

12/07/2021 - 17:24:19 Sistema O item 0358 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:24:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0360 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:22:47.

12/07/2021 - 17:24:19 Sistema O item 0360 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:24:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0356 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:24:20.

12/07/2021 - 17:24:20 Sistema O item 0356 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:26:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0354 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:26:27.

12/07/2021 - 17:26:27 Sistema O item 0354 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:29:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0355 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:29:20.

12/07/2021 - 17:29:21 Sistema O item 0355 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:29:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0359 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:29:20.

12/07/2021 - 17:29:21 Sistema O item 0359 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:29:30 Sistema O item 0376 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:29:30 Sistema O item 0376 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:29:31 Sistema O item 0377 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:29:31 Sistema O item 0377 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:29:32 Sistema O item 0378 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:29:32 Sistema O item 0378 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:29:33 Sistema O item 0379 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:29:33 Sistema O item 0379 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:29:34 Sistema O item 0380 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:29:34 Sistema O item 0380 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:29:40 Sistema O item 0381 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:29:40 Sistema O item 0381 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:29:41 Sistema O item 0382 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:29:41 Sistema O item 0382 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:05 Sistema O item 0383 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:35:05 Sistema O item 0383 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:06 Sistema O item 0384 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:35:06 Sistema O item 0384 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:06 Sistema O item 0385 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:35:06 Sistema O item 0385 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:07 Sistema O item 0386 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:35:07 Sistema O item 0386 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:08 Sistema O item 0387 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:35:08 Sistema O item 0387 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:09 Sistema O item 0388 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:35:09 Sistema O item 0388 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:10 Sistema O item 0389 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:35:10 Sistema O item 0389 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:30 Sistema O item 0390 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:35:30 Sistema O item 0390 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:32 Sistema O item 0361 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:35:32 Sistema O item 0362 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:35:32 Sistema O item 0363 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:35:32 Sistema O item 0364 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:35:32 Sistema O item 0365 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:35:32 Sistema O item 0366 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:35:32 Sistema O item 0367 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:35:32 Sistema O item 0368 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:35:32 Sistema O item 0369 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:35:32 Sistema O item 0370 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:35:35 Sistema O item 0391 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:35:35 Sistema O item 0391 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:35 Sistema O item 0392 foi aberto pelo pregoeiro.
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12/07/2021 - 17:35:35 Sistema O item 0392 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:37 Sistema O item 0393 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:35:37 Sistema O item 0393 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:38 Sistema O item 0394 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:35:38 Sistema O item 0394 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:38 Sistema O item 0371 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:35:39 Sistema O item 0395 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:35:39 Sistema O item 0395 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:40 Sistema O item 0372 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0396 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0396 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0373 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:35:42 Sistema O item 0397 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:35:42 Sistema O item 0397 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:42 Sistema O item 0374 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:35:43 Sistema O item 0398 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:35:43 Sistema O item 0398 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:44 Sistema O item 0399 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:35:44 Sistema O item 0399 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:45 Sistema O item 0400 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:35:45 Sistema O item 0400 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:35:45 Sistema O item 0375 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:36:26 Sistema Para o item 0374, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:41:27.

12/07/2021 - 17:40:07 Sistema Para o item 0362, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:45:08.

12/07/2021 - 17:40:07 Sistema Para o item 0363, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:45:08.

12/07/2021 - 17:40:07 Sistema Para o item 0365, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:45:08.

12/07/2021 - 17:40:07 Sistema Para o item 0367, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:45:08.

12/07/2021 - 17:40:07 Sistema Para o item 0368, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:45:08.

12/07/2021 - 17:40:07 Sistema Para o item 0373, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:45:08.

12/07/2021 - 17:40:07 Sistema Para o item 0375, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:45:08.

12/07/2021 - 17:41:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0374 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:41:27.

12/07/2021 - 17:41:27 Sistema O item 0374 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:42:07 Sistema Para o item 0372, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:47:08.

12/07/2021 - 17:42:12 Sistema Para o item 0371, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:47:12.

12/07/2021 - 17:42:32 Sistema Para o item 0366, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:47:33.

12/07/2021 - 17:42:32 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 331,45

12/07/2021 - 17:42:51 Sistema Para o item 0369, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:47:52.

12/07/2021 - 17:43:07 Sistema Para o item 0361, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:48:08.

12/07/2021 - 17:43:30 Sistema Para o item 0370, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:48:31.

12/07/2021 - 17:44:21 Sistema Para o item 0364, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:49:22.

12/07/2021 - 17:44:30 Sistema O item 0376 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:44:32 Sistema O item 0377 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:44:32 Sistema O item 0378 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:44:33 Sistema O item 0379 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:44:34 Sistema O item 0380 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:44:40 Sistema O item 0381 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:44:41 Sistema O item 0382 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:45:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0362 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:45:08.

12/07/2021 - 17:45:08 Sistema O item 0362 foi encerrado.
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12/07/2021 - 17:45:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0363 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:45:08.

12/07/2021 - 17:45:08 Sistema O item 0363 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:45:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0365 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:45:08.

12/07/2021 - 17:45:08 Sistema O item 0365 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:45:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0367 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:45:08.

12/07/2021 - 17:45:08 Sistema O item 0367 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:45:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0368 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:45:08.

12/07/2021 - 17:45:08 Sistema O item 0368 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:45:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0373 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:45:08.

12/07/2021 - 17:45:08 Sistema O item 0373 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:45:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0375 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:45:08. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

12/07/2021 - 17:45:17 Sistema Para o item 0379, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:50:17.

12/07/2021 - 17:46:14 Sistema O item 0401 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:46:14 Sistema O item 0401 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:46:18 Sistema O item 0402 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:46:18 Sistema O item 0402 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:46:18 Sistema O item 0403 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:46:18 Sistema O item 0403 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:46:20 Sistema O item 0404 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:46:20 Sistema O item 0404 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:46:21 Sistema O item 0405 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:46:21 Sistema O item 0405 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:46:22 Sistema O item 0406 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:46:22 Sistema O item 0406 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:46:23 Sistema O item 0407 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:46:23 Sistema O item 0407 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:46:30 Sistema O item 0407 foi suspenso pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:46:31 Sistema O item 0407 foi reaberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:46:33 Sistema O item 0408 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:46:33 Sistema O item 0408 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:47:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0372 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:47:08.

12/07/2021 - 17:47:08 Sistema O item 0372 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:47:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0371 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:47:12.

12/07/2021 - 17:47:12 Sistema O item 0371 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:47:23 Sistema Para o item 0382, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:52:24.

12/07/2021 - 17:47:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0366 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:47:33.

12/07/2021 - 17:47:34 Sistema O item 0366 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:47:37 Sistema Para o item 0377, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:52:38.

12/07/2021 - 17:47:40 Sistema Para o item 0381, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:52:41.

12/07/2021 - 17:47:47 Sistema Para o item 0378, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:52:47.

12/07/2021 - 17:47:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0369 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:47:52.

12/07/2021 - 17:47:52 Sistema O item 0369 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:48:01 Sistema Para o item 0380, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:53:01.

12/07/2021 - 17:48:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0361 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:48:08.

12/07/2021 - 17:48:08 Sistema O item 0361 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:48:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0370 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:48:31.

12/07/2021 - 17:48:31 Sistema O item 0370 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:48:53 Sistema Para o item 0376, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:53:53.

12/07/2021 - 17:49:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0364 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:49:22.

12/07/2021 - 17:49:22 Sistema O item 0364 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:49:52 Sistema O item 0409 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:49:52 Sistema O item 0409 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:49:54 Sistema O item 0410 foi aberto pelo pregoeiro.
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12/07/2021 - 17:49:54 Sistema O item 0410 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:50:06 Sistema O item 0383 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:50:06 Sistema O item 0384 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:50:06 Sistema O item 0385 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:50:07 Sistema O item 0386 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:50:08 Sistema O item 0387 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:50:10 Sistema O item 0388 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:50:10 Sistema O item 0389 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:50:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0379 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:50:17.

12/07/2021 - 17:50:18 Sistema O item 0379 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:50:31 Sistema O item 0390 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:50:37 Sistema O item 0391 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:50:37 Sistema O item 0392 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:50:37 Sistema O item 0393 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:50:40 Sistema O item 0394 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:50:40 Sistema O item 0395 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:50:42 Sistema O item 0396 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:50:42 Sistema O item 0397 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:50:43 Sistema O item 0398 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:50:44 Sistema O item 0399 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:50:45 Sistema O item 0400 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 17:51:16 Sistema Para o item 0391, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:56:18.

12/07/2021 - 17:51:41 Sistema Para o item 0396, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:56:41.

12/07/2021 - 17:52:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0382 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:52:24.

12/07/2021 - 17:52:24 Sistema O item 0382 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:52:25 Sistema Para o item 0387, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:57:25.

12/07/2021 - 17:52:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0377 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:52:38.

12/07/2021 - 17:52:38 Sistema O item 0377 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:52:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0381 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:52:41.

12/07/2021 - 17:52:41 Sistema O item 0381 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:52:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0378 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:52:47.

12/07/2021 - 17:52:47 Sistema O item 0378 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:53:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0380 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:53:01.

12/07/2021 - 17:53:01 Sistema O item 0380 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:53:12 Sistema Para o item 0390, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:58:13.

12/07/2021 - 17:53:18 Sistema Para o item 0400, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:58:19.

12/07/2021 - 17:53:23 Sistema Para o item 0385, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:58:24.

12/07/2021 - 17:53:29 Sistema Para o item 0383, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:58:30.

12/07/2021 - 17:54:49 Sistema Para o item 0394, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 17:59:50.

12/07/2021 - 17:54:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3.800,00

12/07/2021 - 17:54:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0376 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:53:53.

12/07/2021 - 17:54:49 Sistema O item 0376 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:56:08 Sistema O item 0411 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:56:08 Sistema O item 0411 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:56:09 Sistema O item 0412 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:56:09 Sistema O item 0412 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:56:09 Sistema O item 0413 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:56:09 Sistema O item 0413 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:56:12 Sistema O item 0414 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:56:12 Sistema O item 0414 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:56:13 Sistema O item 0415 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:56:13 Sistema O item 0415 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:56:14 Sistema O item 0416 foi aberto pelo pregoeiro.
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12/07/2021 - 17:56:14 Sistema O item 0416 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:56:18 Sistema O item 0417 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:56:18 Sistema O item 0417 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:56:20 Sistema O item 0418 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:56:20 Sistema O item 0418 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:56:20 Sistema O item 0419 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:56:20 Sistema O item 0419 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:56:22 Sistema O item 0420 foi aberto pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:56:22 Sistema O item 0420 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/07/2021 - 17:58:05 Pregoeiro Senhores Licitantes, devido o horario de expediente, infelizmente a continuidade na fase de lances ficará
para o dia 13.07 as 08:30

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema Para o item 0388, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:03:51.

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema Para o item 0395, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:03:51.

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3.600,00

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema Para o item 0399, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:03:51.

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0383 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:58:30.

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema O item 0383 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0385 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:58:24.

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema O item 0385 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0387 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:57:25.

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema O item 0387 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0390 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:58:13.

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema O item 0390 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0391 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:56:18.

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema O item 0391 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0396 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:56:41.

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema O item 0396 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0400 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:58:19.

12/07/2021 - 17:58:50 Sistema O item 0400 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:59:19 Sistema Para o item 0389, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:04:19.

12/07/2021 - 17:59:25 Sistema Para o item 0393, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:04:25.

12/07/2021 - 17:59:25 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3.600,00

12/07/2021 - 17:59:29 Sistema Para o item 0392, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:04:30.

12/07/2021 - 17:59:29 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4.000,00

12/07/2021 - 17:59:49 Sistema Para o item 0386, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:04:49.

12/07/2021 - 17:59:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0394 foi encerrada em 12/07/2021 às 17:59:50.

12/07/2021 - 17:59:50 Sistema O item 0394 foi encerrado.

12/07/2021 - 17:59:59 Sistema Para o item 0384, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:04:59.

12/07/2021 - 18:00:04 Sistema Para o item 0397, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:05:05.

12/07/2021 - 18:00:04 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2.500,00

12/07/2021 - 18:00:22 Sistema Para o item 0398, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:05:23.

12/07/2021 - 18:00:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.100,00

12/07/2021 - 18:01:14 Sistema O item 0401 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:01:18 Sistema O item 0402 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:01:18 Sistema O item 0403 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:01:20 Sistema O item 0404 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:01:21 Sistema O item 0405 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:01:22 Sistema O item 0406 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:01:31 Sistema O item 0407 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:01:33 Sistema O item 0408 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:02:02 Sistema Para o item 0405, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:07:02.
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12/07/2021 - 18:03:33 Sistema Para o item 0401, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:08:33.

12/07/2021 - 18:03:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0388 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:03:51.

12/07/2021 - 18:03:51 Sistema O item 0388 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:03:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0395 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:03:51.

12/07/2021 - 18:03:51 Sistema O item 0395 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:03:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0399 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:03:51.

12/07/2021 - 18:03:51 Sistema O item 0399 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:03:56 Sistema Para o item 0403, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:08:57.

12/07/2021 - 18:04:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0389 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:04:19.

12/07/2021 - 18:04:19 Sistema O item 0389 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:04:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0393 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:04:25.

12/07/2021 - 18:04:25 Sistema O item 0393 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:04:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0392 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:04:30.

12/07/2021 - 18:04:30 Sistema O item 0392 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:04:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0386 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:04:49.

12/07/2021 - 18:04:49 Sistema O item 0386 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:04:53 Sistema O item 0409 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:04:54 Sistema O item 0410 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:04:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0384 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:04:59.

12/07/2021 - 18:04:59 Sistema O item 0384 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:05:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0397 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:05:05.

12/07/2021 - 18:05:05 Sistema O item 0397 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:05:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0398 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:05:23.

12/07/2021 - 18:05:23 Sistema O item 0398 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:05:40 Sistema Para o item 0406, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:10:40.

12/07/2021 - 18:07:01 Sistema Para o item 0408, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:12:01.

12/07/2021 - 18:07:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0405 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:07:02.

12/07/2021 - 18:07:02 Sistema O item 0405 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:08:22 Sistema Para o item 0402, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:13:23.

12/07/2021 - 18:08:29 Sistema Para o item 0410, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:13:30.

12/07/2021 - 18:08:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0401 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:08:33.

12/07/2021 - 18:08:33 Sistema O item 0401 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:08:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0403 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:08:57.

12/07/2021 - 18:08:57 Sistema O item 0403 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:10:49 Sistema Para o item 0407, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:15:50.

12/07/2021 - 18:10:49 Sistema Para o item 0409, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:15:50.

12/07/2021 - 18:10:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0406 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:10:40.

12/07/2021 - 18:10:49 Sistema O item 0406 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:12:27 Sistema O item 0411 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:12:27 Sistema O item 0412 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:12:27 Sistema O item 0413 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:12:27 Sistema O item 0414 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:12:27 Sistema O item 0415 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:12:27 Sistema O item 0416 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:12:27 Sistema O item 0417 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:12:27 Sistema O item 0418 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:12:27 Sistema O item 0419 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:12:27 Sistema O item 0420 entrou em tempo aleatório.

12/07/2021 - 18:12:27 Sistema Para o item 0404, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:17:28.

12/07/2021 - 18:12:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0408 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:12:01.

12/07/2021 - 18:12:27 Sistema O item 0408 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:13:22 Sistema Para o item 0413, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:18:23.
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12/07/2021 - 18:13:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.799,99

12/07/2021 - 18:13:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0402 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:13:23.

12/07/2021 - 18:13:23 Sistema O item 0402 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:13:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0410 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:13:30.

12/07/2021 - 18:13:30 Sistema O item 0410 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:13:41 Sistema Para o item 0415, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:18:41.

12/07/2021 - 18:13:48 Sistema Para o item 0419, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:18:48.

12/07/2021 - 18:15:11 Sistema Para o item 0418, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:20:12.

12/07/2021 - 18:15:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.849,00

12/07/2021 - 18:15:51 Sistema Para o item 0420, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:20:52.

12/07/2021 - 18:15:51 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.999,99

12/07/2021 - 18:15:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0407 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:15:50.

12/07/2021 - 18:15:51 Sistema O item 0407 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:15:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0409 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:15:50.

12/07/2021 - 18:15:51 Sistema O item 0409 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:16:17 Sistema Para o item 0414, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:21:17.

12/07/2021 - 18:17:13 Sistema Para o item 0417, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:22:14.

12/07/2021 - 18:17:13 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3.149,00

12/07/2021 - 18:17:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0404 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:17:28.

12/07/2021 - 18:17:29 Sistema O item 0404 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:18:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0413 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:18:23.

12/07/2021 - 18:18:23 Sistema O item 0413 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:18:41 Sistema O item 0375 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:18:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0415 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:18:41.

12/07/2021 - 18:18:41 Sistema O item 0415 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:18:43 Sistema Para o item 0411, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:23:44.

12/07/2021 - 18:18:43 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.149,00

12/07/2021 - 18:18:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0419 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:18:48.

12/07/2021 - 18:18:50 Sistema O item 0419 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:20:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0418 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:20:12.

12/07/2021 - 18:20:13 Sistema O item 0418 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:20:23 Sistema Para o item 0416, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:25:24.

12/07/2021 - 18:20:53 Sistema Para o item 0412, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/07/2021 às 18:25:54.

12/07/2021 - 18:20:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0420 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:20:52.

12/07/2021 - 18:20:53 Sistema O item 0420 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:21:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0414 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:21:17.

12/07/2021 - 18:21:18 Sistema O item 0414 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:22:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0417 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:22:14.

12/07/2021 - 18:22:15 Sistema O item 0417 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:23:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0411 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:23:44.

12/07/2021 - 18:23:45 Sistema O item 0411 foi encerrado em situação de empate.

12/07/2021 - 18:25:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0416 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:25:24.

12/07/2021 - 18:25:25 Sistema O item 0416 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:25:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0412 foi encerrada em 12/07/2021 às 18:25:54.

12/07/2021 - 18:25:55 Sistema O item 0412 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:26:01 Sistema Desempate realizado para o item 0411 tem como vencedor o fornecedor com token 3

12/07/2021 - 18:26:01 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 3, 4

12/07/2021 - 18:26:01 Sistema O item 0411 foi encerrado.

12/07/2021 - 18:27:37 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

12/07/2021 - 18:27:37 Sistema Motivo: Horario de Expediente. Conforme ata de sessão

13/07/2021 - 08:43:41 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 08:43:41 Sistema Motivo: Continuidade do Certame
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13/07/2021 - 08:45:03 Pregoeiro Bom dia, daremos continuidade conforme exposto em sessão no dia 12.07

13/07/2021 - 08:45:08 Sistema O item 0421 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 08:45:08 Sistema O item 0421 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 08:45:09 Sistema O item 0422 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 08:45:09 Sistema O item 0422 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 08:45:10 Sistema O item 0423 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 08:45:10 Sistema O item 0423 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 08:45:11 Sistema O item 0424 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 08:45:11 Sistema O item 0424 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 08:45:12 Sistema O item 0425 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 08:45:12 Sistema O item 0425 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 08:45:13 Sistema O item 0426 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 08:45:13 Sistema O item 0426 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 08:45:14 Sistema O item 0427 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 08:45:14 Sistema O item 0427 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 08:45:15 Sistema O item 0428 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 08:45:15 Sistema O item 0428 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 08:45:23 Sistema O item 0429 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 08:45:23 Sistema O item 0429 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 08:45:25 Sistema O item 0430 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 08:45:25 Sistema O item 0430 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:00:08 Sistema O item 0421 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:00:18 Sistema O item 0422 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:00:18 Sistema O item 0423 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:00:18 Sistema O item 0424 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:00:18 Sistema O item 0425 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:00:18 Sistema O item 0426 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:00:18 Sistema O item 0427 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:00:18 Sistema O item 0428 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:00:23 Sistema O item 0429 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:00:26 Sistema O item 0430 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:02:32 Sistema Para o item 0425, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:07:36.

13/07/2021 - 09:03:24 Sistema Para o item 0423, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:08:33.

13/07/2021 - 09:05:02 Sistema Para o item 0424, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:10:07.

13/07/2021 - 09:05:41 Sistema O item 0431 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:05:41 Sistema O item 0431 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:05:42 Sistema O item 0432 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:05:42 Sistema O item 0432 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:05:43 Sistema O item 0433 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:05:43 Sistema O item 0433 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:05:44 Sistema O item 0434 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:05:44 Sistema O item 0434 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:05:44 Sistema O item 0435 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:05:44 Sistema O item 0435 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:05:45 Sistema O item 0436 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:05:45 Sistema O item 0436 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:05:46 Sistema O item 0437 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:05:46 Sistema O item 0437 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:06:29 Sistema Para o item 0429, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:11:34.

13/07/2021 - 09:07:27 Sistema Para o item 0430, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:12:30.

13/07/2021 - 09:07:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0425 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:07:36.

13/07/2021 - 09:07:43 Sistema O item 0425 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:08:35 Sistema Para o item 0426, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:13:42.
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13/07/2021 - 09:08:35 Sistema Para o item 0427, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:13:42.

13/07/2021 - 09:08:35 Sistema Para o item 0428, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:13:43.

13/07/2021 - 09:08:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0423 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:08:33.

13/07/2021 - 09:08:35 Sistema O item 0423 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:08:47 Sistema Para o item 0421, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:13:55.

13/07/2021 - 09:10:15 Sistema Para o item 0422, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:15:28.

13/07/2021 - 09:10:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0424 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:10:07.

13/07/2021 - 09:10:15 Sistema O item 0424 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:11:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0429 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:11:34.

13/07/2021 - 09:11:36 Sistema O item 0429 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:12:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0430 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:12:30.

13/07/2021 - 09:12:42 Sistema O item 0430 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:15:11 Sistema O item 0438 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:15:11 Sistema O item 0438 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:15:12 Sistema O item 0439 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:15:12 Sistema O item 0439 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:15:13 Sistema O item 0440 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:15:13 Sistema O item 0440 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:15:18 Sistema O item 0441 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:15:18 Sistema O item 0441 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:15:19 Sistema O item 0442 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:15:19 Sistema O item 0442 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:15:24 Sistema O item 0443 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:15:24 Sistema O item 0443 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:15:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0421 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:13:55.

13/07/2021 - 09:15:30 Sistema O item 0421 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:15:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0422 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:15:28.

13/07/2021 - 09:15:30 Sistema O item 0422 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:15:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0426 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:13:42.

13/07/2021 - 09:15:30 Sistema O item 0426 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:15:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0427 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:13:42.

13/07/2021 - 09:15:30 Sistema O item 0427 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:15:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0428 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:13:43.

13/07/2021 - 09:15:30 Sistema O item 0428 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:20:27 Sistema O item 0444 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:20:27 Sistema O item 0444 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:20:27 Sistema O item 0445 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:20:27 Sistema O item 0445 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:20:32 Sistema O item 0446 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:20:32 Sistema O item 0446 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:20:33 Sistema O item 0447 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:20:33 Sistema O item 0447 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:20:33 Sistema O item 0448 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:20:33 Sistema O item 0448 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:20:36 Sistema O item 0449 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:20:36 Sistema O item 0449 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:20:38 Sistema O item 0450 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:20:38 Sistema O item 0450 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:21:06 Sistema O item 0431 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:21:06 Sistema O item 0432 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:21:06 Sistema O item 0433 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:21:06 Sistema O item 0434 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:21:06 Sistema O item 0435 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:21:06 Sistema O item 0436 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:21:06 Sistema O item 0437 entrou em tempo aleatório.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 781 de 821

13/07/2021 - 09:22:09 Sistema Para o item 0432, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:27:22.

13/07/2021 - 09:22:09 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 130,00

13/07/2021 - 09:23:04 Sistema Para o item 0437, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:28:22.

13/07/2021 - 09:23:04 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.700,00

13/07/2021 - 09:23:25 Sistema Para o item 0433, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:28:43.

13/07/2021 - 09:23:25 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3.000,00

13/07/2021 - 09:24:51 Sistema Para o item 0431, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:30:07.

13/07/2021 - 09:24:51 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 400,00

13/07/2021 - 09:27:23 Sistema Para o item 0436, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:32:39.

13/07/2021 - 09:27:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 600,00

13/07/2021 - 09:27:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0432 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:27:22.

13/07/2021 - 09:27:23 Sistema O item 0432 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:29:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0433 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:28:43.

13/07/2021 - 09:29:11 Sistema O item 0433 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:29:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0437 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:28:22.

13/07/2021 - 09:29:11 Sistema O item 0437 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:29:56 Sistema Para o item 0434, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:35:18.

13/07/2021 - 09:29:56 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3.300,00

13/07/2021 - 09:30:20 Sistema O item 0438 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:30:20 Sistema O item 0439 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:30:20 Sistema O item 0440 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:30:20 Sistema O item 0441 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:30:20 Sistema O item 0442 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:30:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0431 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:30:07.

13/07/2021 - 09:30:20 Sistema O item 0431 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:30:45 Sistema O item 0443 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:31:26 Sistema Para o item 0435, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:36:46.

13/07/2021 - 09:31:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 300,00

13/07/2021 - 09:32:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0436 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:32:39.

13/07/2021 - 09:32:54 Sistema O item 0436 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:34:46 Sistema Para o item 0438, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:40:09.

13/07/2021 - 09:34:46 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 400,00

13/07/2021 - 09:35:14 Sistema Para o item 0440, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:40:37.

13/07/2021 - 09:35:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 400,00

13/07/2021 - 09:35:14 Sistema Para o item 0441, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:40:37.

13/07/2021 - 09:35:42 Sistema O item 0444 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:35:42 Sistema O item 0445 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:35:42 Sistema O item 0446 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:35:42 Sistema O item 0447 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:35:42 Sistema O item 0448 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:35:42 Sistema O item 0449 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:35:42 Sistema O item 0450 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 09:35:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0434 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:35:18.

13/07/2021 - 09:35:42 Sistema O item 0434 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:37:57 Sistema Para o item 0442, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:43:16.

13/07/2021 - 09:37:57 Sistema Para o item 0443, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:43:16.

13/07/2021 - 09:37:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0435 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:36:46.

13/07/2021 - 09:37:57 Sistema O item 0435 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:39:16 Sistema Para o item 0439, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:44:36.

13/07/2021 - 09:39:16 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 700,00
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13/07/2021 - 09:39:16 Sistema Para o item 0446, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:44:36.

13/07/2021 - 09:40:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0438 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:40:09.

13/07/2021 - 09:40:34 Sistema O item 0438 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:41:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0440 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:40:37.

13/07/2021 - 09:41:02 Sistema O item 0440 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:41:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0441 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:40:37.

13/07/2021 - 09:41:02 Sistema O item 0441 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:41:40 Sistema Para o item 0449, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:47:05.

13/07/2021 - 09:42:36 Sistema Para o item 0448, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:47:59.

13/07/2021 - 09:42:36 Sistema Para o item 0450, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:47:59.

13/07/2021 - 09:43:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0442 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:43:16.

13/07/2021 - 09:43:27 Sistema O item 0442 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:43:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0443 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:43:16.

13/07/2021 - 09:43:27 Sistema O item 0443 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:44:48 Sistema Para o item 0445, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:49:53.

13/07/2021 - 09:44:48 Sistema Para o item 0447, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:49:54.

13/07/2021 - 09:44:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0439 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:44:36.

13/07/2021 - 09:44:48 Sistema O item 0439 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:44:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0446 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:44:36.

13/07/2021 - 09:44:48 Sistema O item 0446 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:44:58 Sistema Para o item 0444, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 09:50:17.

13/07/2021 - 09:46:18 Sistema O item 0451 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:46:18 Sistema O item 0451 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:46:19 Sistema O item 0452 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:46:19 Sistema O item 0452 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:46:20 Sistema O item 0453 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:46:20 Sistema O item 0453 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:46:21 Sistema O item 0454 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:46:21 Sistema O item 0454 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:46:24 Sistema O item 0455 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:46:24 Sistema O item 0455 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:46:24 Sistema O item 0456 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:46:24 Sistema O item 0456 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:46:25 Sistema O item 0457 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:46:25 Sistema O item 0457 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:48:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0448 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:47:59.

13/07/2021 - 09:48:09 Sistema O item 0448 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:48:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0449 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:47:05.

13/07/2021 - 09:48:09 Sistema O item 0449 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:48:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0450 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:47:59.

13/07/2021 - 09:48:09 Sistema O item 0450 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:50:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0445 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:49:53.

13/07/2021 - 09:50:13 Sistema O item 0445 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:50:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0447 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:49:54.

13/07/2021 - 09:50:13 Sistema O item 0447 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:50:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0444 foi encerrada em 13/07/2021 às 09:50:17.

13/07/2021 - 09:50:40 Sistema O item 0444 foi encerrado.

13/07/2021 - 09:55:19 Sistema O item 0458 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:55:19 Sistema O item 0458 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:55:20 Sistema O item 0459 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:55:20 Sistema O item 0459 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:55:21 Sistema O item 0460 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:55:21 Sistema O item 0460 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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13/07/2021 - 09:57:58 Sistema O item 0461 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:57:58 Sistema O item 0461 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:57:59 Sistema O item 0462 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:57:59 Sistema O item 0462 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:58:02 Sistema O item 0463 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:58:02 Sistema O item 0463 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:58:03 Sistema O item 0464 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:58:03 Sistema O item 0464 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 09:58:09 Sistema O item 0465 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 09:58:09 Sistema O item 0465 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:01:07 Sistema O item 0466 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:01:07 Sistema O item 0466 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:01:09 Sistema O item 0467 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:01:09 Sistema O item 0467 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:01:12 Sistema O item 0468 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:01:12 Sistema O item 0468 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:01:14 Sistema O item 0469 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:01:14 Sistema O item 0469 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:01:15 Sistema O item 0470 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:01:15 Sistema O item 0470 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:01:21 Sistema O item 0451 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:01:21 Sistema O item 0452 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:01:21 Sistema O item 0453 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:01:21 Sistema O item 0454 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:01:34 Sistema O item 0455 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:01:34 Sistema O item 0456 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:01:34 Sistema O item 0457 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:01:37 Sistema O item 0471 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:01:37 Sistema O item 0471 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:01:39 Sistema O item 0472 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:01:39 Sistema O item 0472 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:03:41 Sistema O item 0473 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:03:41 Sistema O item 0473 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:03:43 Sistema O item 0475 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:03:43 Sistema O item 0475 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:03:47 Sistema O item 0474 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:03:47 Sistema O item 0474 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0476 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0476 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:03:50 Sistema O item 0477 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:03:50 Sistema O item 0477 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:03:52 Sistema O item 0478 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:03:52 Sistema O item 0478 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:03:53 Sistema O item 0479 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:03:53 Sistema O item 0479 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:04:02 Sistema O item 0480 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:04:02 Sistema O item 0480 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:06:23 Sistema Para o item 0451, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:11:34.

13/07/2021 - 10:06:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4.500,00

13/07/2021 - 10:06:23 Sistema Para o item 0455, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:11:34.

13/07/2021 - 10:07:02 Sistema Para o item 0453, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:12:23.

13/07/2021 - 10:07:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 125,00

13/07/2021 - 10:08:29 Sistema Para o item 0457, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:13:42.

13/07/2021 - 10:08:55 Sistema Para o item 0452, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:14:02.
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13/07/2021 - 10:10:02 Sistema Para o item 0454, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:15:13.

13/07/2021 - 10:10:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 125,00

13/07/2021 - 10:10:31 Sistema O item 0458 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:10:31 Sistema O item 0459 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:10:31 Sistema O item 0460 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:13:18 Sistema O item 0461 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:13:18 Sistema O item 0462 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:13:18 Sistema O item 0463 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:13:18 Sistema O item 0464 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:13:18 Sistema O item 0465 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:13:18 Sistema Para o item 0456, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:18:31.

13/07/2021 - 10:13:18 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3.900,00

13/07/2021 - 10:13:18 Sistema Para o item 0459, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:18:32.

13/07/2021 - 10:13:18 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3.000,00

13/07/2021 - 10:13:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0451 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:11:34.

13/07/2021 - 10:13:18 Sistema O item 0451 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:13:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0453 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:12:23.

13/07/2021 - 10:13:18 Sistema O item 0453 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:13:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0455 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:11:34.

13/07/2021 - 10:13:18 Sistema O item 0455 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:13:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0457 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:13:42.

13/07/2021 - 10:13:50 Sistema O item 0457 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:14:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0452 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:14:02.

13/07/2021 - 10:14:02 Sistema O item 0452 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:15:16 Sistema Para o item 0463, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:20:29.

13/07/2021 - 10:15:16 Sistema Para o item 0465, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:20:29.

13/07/2021 - 10:15:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0454 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:15:13.

13/07/2021 - 10:15:16 Sistema O item 0454 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:16:15 Sistema O item 0466 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:16:15 Sistema O item 0467 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:16:15 Sistema O item 0468 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:16:15 Sistema O item 0469 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:16:15 Sistema O item 0470 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:16:57 Sistema O item 0471 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:16:57 Sistema O item 0472 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:16:57 Sistema Para o item 0460, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:22:14.

13/07/2021 - 10:16:57 Sistema Para o item 0464, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:22:14.

13/07/2021 - 10:18:07 Sistema Para o item 0467, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:23:16.

13/07/2021 - 10:18:30 Sistema Para o item 0461, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:23:43.

13/07/2021 - 10:18:30 Sistema Para o item 0471, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:23:43.

13/07/2021 - 10:18:30 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 350,00

13/07/2021 - 10:18:44 Sistema O item 0473 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:18:44 Sistema O item 0475 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:18:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0456 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:18:31.

13/07/2021 - 10:18:44 Sistema O item 0456 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:18:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0459 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:18:32.

13/07/2021 - 10:18:44 Sistema O item 0459 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:19:01 Sistema O item 0474 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:19:01 Sistema O item 0476 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:19:01 Sistema O item 0477 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:19:01 Sistema O item 0478 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:19:01 Sistema O item 0479 entrou em tempo aleatório.
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13/07/2021 - 10:19:01 Sistema Para o item 0458, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:24:09.

13/07/2021 - 10:19:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3.000,00

13/07/2021 - 10:19:38 Sistema O item 0480 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:19:38 Sistema Para o item 0462, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:24:48.

13/07/2021 - 10:20:20 Sistema Para o item 0473, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:25:32.

13/07/2021 - 10:20:26 Sistema O item 0481 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:20:26 Sistema O item 0481 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:20:34 Sistema O item 0482 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:20:34 Sistema O item 0482 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:20:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0463 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:20:29.

13/07/2021 - 10:20:35 Sistema O item 0463 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:20:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0465 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:20:29.

13/07/2021 - 10:20:35 Sistema O item 0465 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:20:41 Sistema O item 0483 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:20:41 Sistema O item 0483 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:20:43 Sistema O item 0484 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:20:43 Sistema O item 0484 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:20:48 Sistema O item 0485 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:20:48 Sistema O item 0485 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:20:50 Sistema Para o item 0468, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:26:03.

13/07/2021 - 10:20:50 Sistema Para o item 0479, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:26:03.

13/07/2021 - 10:20:51 Sistema O item 0486 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:20:51 Sistema O item 0486 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:21:20 Sistema Para o item 0469, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:26:29.

13/07/2021 - 10:22:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0460 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:22:14.

13/07/2021 - 10:22:16 Sistema O item 0460 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:22:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0464 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:22:14.

13/07/2021 - 10:22:16 Sistema O item 0464 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:24:33 Sistema Para o item 0466, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:29:49.

13/07/2021 - 10:24:33 Sistema Para o item 0472, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:29:49.

13/07/2021 - 10:24:33 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2.900,00

13/07/2021 - 10:24:33 Sistema Para o item 0480, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:29:49.

13/07/2021 - 10:24:33 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 300,00

13/07/2021 - 10:24:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0458 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:24:09.

13/07/2021 - 10:24:33 Sistema O item 0458 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:24:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0461 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:23:43.

13/07/2021 - 10:24:33 Sistema O item 0461 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:24:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0467 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:23:16.

13/07/2021 - 10:24:33 Sistema O item 0467 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:24:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0471 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:23:43.

13/07/2021 - 10:24:33 Sistema O item 0471 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:24:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0462 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:24:48.

13/07/2021 - 10:24:55 Sistema O item 0462 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:25:12 Sistema Para o item 0475, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:30:25.

13/07/2021 - 10:25:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0473 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:25:32.

13/07/2021 - 10:25:39 Sistema O item 0473 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:26:00 Sistema Para o item 0470, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:31:16.

13/07/2021 - 10:26:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0468 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:26:03.

13/07/2021 - 10:26:17 Sistema O item 0468 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:26:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0479 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:26:03.

13/07/2021 - 10:26:17 Sistema O item 0479 foi encerrado.
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13/07/2021 - 10:26:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0469 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:26:29.

13/07/2021 - 10:26:31 Sistema O item 0469 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:26:55 Sistema Para o item 0476, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:32:09.

13/07/2021 - 10:26:55 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.500,00

13/07/2021 - 10:27:11 Sistema Para o item 0478, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:32:22.

13/07/2021 - 10:27:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 150,00

13/07/2021 - 10:27:58 Sistema O item 0487 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:27:58 Sistema O item 0487 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:27:59 Sistema O item 0488 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:27:59 Sistema O item 0488 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:28:02 Sistema O item 0489 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:28:02 Sistema O item 0489 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:28:39 Sistema O item 0490 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:28:39 Sistema O item 0490 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:28:54 Sistema O item 0491 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:28:54 Sistema O item 0492 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:28:54 Sistema O item 0493 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:28:54 Sistema O item 0495 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:28:54 Sistema O item 0496 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:28:54 Sistema O item 0497 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:28:54 Sistema O item 0498 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:29:13 Sistema Para o item 0474, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:34:25.

13/07/2021 - 10:29:13 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.500,00

13/07/2021 - 10:29:13 Sistema Para o item 0477, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:34:25.

13/07/2021 - 10:29:13 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 150,00

13/07/2021 - 10:29:13 Sistema O item 0499 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:29:13 Sistema O item 0500 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:29:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0466 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:29:49.

13/07/2021 - 10:29:59 Sistema O item 0466 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:29:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0472 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:29:49.

13/07/2021 - 10:29:59 Sistema O item 0472 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:29:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0480 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:29:49.

13/07/2021 - 10:29:59 Sistema O item 0480 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:30:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0475 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:30:25.

13/07/2021 - 10:30:27 Sistema O item 0475 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:31:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0470 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:31:16.

13/07/2021 - 10:31:39 Sistema O item 0470 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:32:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0476 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:32:09.

13/07/2021 - 10:32:17 Sistema O item 0476 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:32:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0478 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:32:22.

13/07/2021 - 10:32:44 Sistema O item 0478 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:35:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0474 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:34:25.

13/07/2021 - 10:35:11 Sistema O item 0474 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:35:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0477 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:34:25.

13/07/2021 - 10:35:11 Sistema O item 0477 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:35:32 Sistema O item 0481 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:35:46 Sistema O item 0482 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:35:46 Sistema O item 0483 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:35:46 Sistema O item 0484 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:35:58 Sistema O item 0485 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:35:58 Sistema O item 0486 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:40:06 Sistema Para o item 0484, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:45:17.

13/07/2021 - 10:41:28 Sistema Para o item 0481, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:46:36.

13/07/2021 - 10:42:51 Sistema O item 0501 foi aberto pelo pregoeiro.
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13/07/2021 - 10:42:51 Sistema O item 0501 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:42:55 Sistema O item 0502 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:42:55 Sistema O item 0502 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:43:02 Sistema O item 0503 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:43:02 Sistema O item 0503 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:43:02 Sistema O item 0504 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:43:02 Sistema O item 0504 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:43:04 Sistema O item 0505 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:43:04 Sistema O item 0505 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:43:05 Sistema O item 0506 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:43:05 Sistema O item 0506 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:43:06 Sistema O item 0507 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:43:06 Sistema O item 0507 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:43:15 Sistema O item 0508 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:43:15 Sistema O item 0508 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:43:17 Sistema O item 0509 foi aberto pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:43:17 Sistema O item 0509 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/07/2021 - 10:44:00 Sistema O item 0487 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:44:00 Sistema O item 0488 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:44:00 Sistema O item 0489 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:44:00 Sistema O item 0490 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:44:00 Sistema Para o item 0482, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:49:12.

13/07/2021 - 10:44:41 Sistema Para o item 0485, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:49:52.

13/07/2021 - 10:47:01 Sistema Para o item 0483, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:52:10.

13/07/2021 - 10:47:01 Sistema Para o item 0486, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:52:10.

13/07/2021 - 10:47:01 Sistema Para o item 0489, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:52:10.

13/07/2021 - 10:47:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0481 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:46:36.

13/07/2021 - 10:47:01 Sistema O item 0481 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:47:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0484 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:45:17.

13/07/2021 - 10:47:01 Sistema O item 0484 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:47:16 Sistema Para o item 0490, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:52:28.

13/07/2021 - 10:49:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0482 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:49:12.

13/07/2021 - 10:49:13 Sistema O item 0482 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:50:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0485 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:49:52.

13/07/2021 - 10:50:08 Sistema O item 0485 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:50:39 Sistema Para o item 0488, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:55:53.

13/07/2021 - 10:51:23 Sistema Para o item 0487, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 10:56:31.

13/07/2021 - 10:52:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0483 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:52:10.

13/07/2021 - 10:52:14 Sistema O item 0483 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:52:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0486 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:52:10.

13/07/2021 - 10:52:14 Sistema O item 0486 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:52:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0489 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:52:10.

13/07/2021 - 10:52:14 Sistema O item 0489 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:53:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0490 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:52:28.

13/07/2021 - 10:53:14 Sistema O item 0490 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:55:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0488 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:55:53.

13/07/2021 - 10:55:55 Sistema O item 0488 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:56:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0487 foi encerrada em 13/07/2021 às 10:56:31.

13/07/2021 - 10:56:39 Sistema O item 0487 foi encerrado.

13/07/2021 - 10:59:38 Sistema O item 0501 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:59:38 Sistema O item 0502 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:59:38 Sistema O item 0503 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:59:38 Sistema O item 0504 entrou em tempo aleatório.
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13/07/2021 - 10:59:38 Sistema O item 0505 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:59:38 Sistema O item 0506 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:59:38 Sistema O item 0507 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:59:38 Sistema O item 0508 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 10:59:38 Sistema O item 0509 entrou em tempo aleatório.

13/07/2021 - 11:01:20 Sistema Para o item 0506, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 11:06:29.

13/07/2021 - 11:02:06 Sistema Para o item 0505, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 11:07:13.

13/07/2021 - 11:02:06 Sistema Para o item 0507, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 11:07:13.

13/07/2021 - 11:03:46 Sistema Para o item 0503, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 11:08:54.

13/07/2021 - 11:04:38 Sistema Para o item 0504, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 11:09:46.

13/07/2021 - 11:06:30 Sistema Para o item 0502, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 11:11:41.

13/07/2021 - 11:06:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0506 foi encerrada em 13/07/2021 às 11:06:29.

13/07/2021 - 11:06:30 Sistema O item 0506 foi encerrado.

13/07/2021 - 11:07:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0505 foi encerrada em 13/07/2021 às 11:07:13.

13/07/2021 - 11:07:22 Sistema O item 0505 foi encerrado.

13/07/2021 - 11:07:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0507 foi encerrada em 13/07/2021 às 11:07:13.

13/07/2021 - 11:07:22 Sistema O item 0507 foi encerrado.

13/07/2021 - 11:07:33 Sistema Para o item 0508, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 11:12:40.

13/07/2021 - 11:08:23 Sistema Para o item 0501, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 11:13:31.

13/07/2021 - 11:08:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0503 foi encerrada em 13/07/2021 às 11:08:54.

13/07/2021 - 11:08:58 Sistema O item 0503 foi encerrado.

13/07/2021 - 11:10:27 Sistema Para o item 0509, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/07/2021 às 11:15:35.

13/07/2021 - 11:10:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0504 foi encerrada em 13/07/2021 às 11:09:46.

13/07/2021 - 11:10:27 Sistema O item 0504 foi encerrado.

13/07/2021 - 11:11:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0502 foi encerrada em 13/07/2021 às 11:11:41.

13/07/2021 - 11:11:51 Sistema O item 0502 foi encerrado.

13/07/2021 - 11:12:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0508 foi encerrada em 13/07/2021 às 11:12:40.

13/07/2021 - 11:12:46 Sistema O item 0508 foi encerrado.

13/07/2021 - 11:13:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0501 foi encerrada em 13/07/2021 às 11:13:31.

13/07/2021 - 11:13:42 Sistema O item 0501 foi encerrado.

13/07/2021 - 11:15:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0509 foi encerrada em 13/07/2021 às 11:15:35.

13/07/2021 - 11:15:35 Sistema O item 0509 foi encerrado.

13/07/2021 - 11:22:20 Sistema Desempate realizado para o item 0041 tem como vencedor o fornecedor com token 4

13/07/2021 - 11:22:20 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 4, 1

13/07/2021 - 11:23:25 Sistema O item 0041 foi encerrado.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0001 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 349,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0002 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 155,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0003 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 647,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0004 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 405,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0005 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 414,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0006 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.249,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0007 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.123,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0008 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 947,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0009 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 988,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0010 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2.243,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0011 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.879,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0012 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 599,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0013 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 895,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0014 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 498,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0015 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 489,00.
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13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0016 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 689,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0017 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2.949,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0018 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.167,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0019 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.990,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0020 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2.189,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0021 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.145,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0022 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 999,99.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0023 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 730,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0024 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 399,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0025 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 329,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0026 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 399,99.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0027 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2.199,99.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0028 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.999,90.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0029 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 495,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0030 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.799,90.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0031 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.892,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0032 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 750,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0033 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 400,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0034 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2.250,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0035 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.079,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0036 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 75,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0037 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 300,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0038 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 950,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0039 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 420,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0040 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 190,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0041 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 390,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0042 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 539,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0043 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 979,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0044 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 949,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0045 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 779,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0046 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 980,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0047 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
16.780,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0048 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 846,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0049 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 579,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0050 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 639,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0051 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 431,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0052 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 739,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0053 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 415,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0054 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 498,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0055 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 503,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0056 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 530,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0057 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 59,97.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0058 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 679,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0059 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 510,00.
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13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0060 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 360,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0061 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 300,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0062 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 297,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0063 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 90,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0064 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.030,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0065 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 450,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0066 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 479,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0067 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.076,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0068 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 840,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0069 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 679,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0070 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1.100,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0071 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2.890,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0072 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 446,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0073 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 688,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0074 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.029,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0075 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 350,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0076 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 880,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0077 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 899,99.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0078 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3.329,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0079 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 18,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0080 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2.999,99.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0081 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 685,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0082 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,07.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0083 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 998,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0084 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 369,90.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0085 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 340,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0086 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 450,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0087 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2.525,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0088 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.539,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0089 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 579,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0090 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.415,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0091 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.464,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0092 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 567,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0093 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 279,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0094 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3.759,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0095 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 975,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0096 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 210,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0097 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 300,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0098 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 805,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0099 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 390,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0100 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 478,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0101 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 550,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0102 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 498,00.
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13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0103 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 779,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0104 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 649,90.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0105 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
9.743,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0106 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 729,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0107 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2.979,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0108 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 549,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0109 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 939,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0110 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 45,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0111 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 450,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0112 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 535,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0113 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 580,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0114 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 517,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0115 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 329,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0116 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,06.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0117 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 339,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0118 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 215,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0119 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 303,99.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0120 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 240,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0121 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 110,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0122 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.258,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0123 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 476,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0124 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 439,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0125 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.159,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0126 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 930,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0127 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 810,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0128 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.135,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0129 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3.941,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0130 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 468,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0131 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 695,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0132 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.799,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0133 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 439,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0134 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 465,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0135 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 489,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0136 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3.599,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0137 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 250,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0138 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3.815,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0139 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 819,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0140 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 880,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0141 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.245,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0142 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 409,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0143 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 340,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0144 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 409,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0145 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 452,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0146 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3.699,99.
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13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0147 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 860,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0148 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 505,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0149 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2.570,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0150 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.559,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0151 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 340,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0152 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 100,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0153 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2.805,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0154 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 310,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0155 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 190,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0156 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 435,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0157 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 705,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0158 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 320,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0159 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 90,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0160 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 489,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0161 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 527,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0162 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 925,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0163 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 732,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0164 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 740,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0165 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 768,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0166 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
5.950,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0167 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 899,99.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0168 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 850,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0169 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 689,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0170 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 340,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0171 teve como arrematante AUTO PARABRISA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 598,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0172 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 460,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0173 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 325,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0174 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 382,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0175 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 511,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0176 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 490,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0177 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 652,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0178 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 352,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0179 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 278,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0180 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 170,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0181 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 480,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0182 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 600,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0183 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 370,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0184 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 980,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0185 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.100,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0186 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 14.500,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0187 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 980,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0188 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.600,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0189 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 990,00.
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13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0190 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 999,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0191 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2.100,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0192 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 400,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0193 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.250,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0194 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 109,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0195 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 2.200,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0196 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1.110,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0197 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.410,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0198 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 403,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0199 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 403,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0200 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 590,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0201 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 420,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0202 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 200,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0203 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 198,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0204 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 140,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0205 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 19,98.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0206 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 560,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0207 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.612,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0208 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 470,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0209 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 390,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0210 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 196,50.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0211 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.189,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0212 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.500,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0213 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 99,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0214 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.708,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0215 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 196,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0216 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
3.200,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0217 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 154,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0218 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 310,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0219 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 298,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0220 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 186,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0221 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 860,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0222 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 7,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0223 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,75.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0224 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 3.150,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0225 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 61,99.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0226 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 370,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0227 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 499,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0228 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 189,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0229 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.119,00.
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13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0230 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 320,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0231 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 108,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0232 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.338,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0233 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.335,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0234 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.335,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0235 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 685,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0236 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.370,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0237 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.380,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0238 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 277,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0239 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
8.900,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0240 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 188,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0241 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.740,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0242 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 85,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0243 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 2.150,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0244 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 890,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0245 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 610,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0246 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 320,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0247 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 149,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0248 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 220,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0249 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 160,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0250 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 139,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0251 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 100,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0252 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 60,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0253 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 2,50.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0254 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 269,32.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0255 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.000,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0256 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 842,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0257 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 110,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0258 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 220,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0259 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 840,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0260 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 302,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0261 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 58,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0262 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 285,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0263 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 95,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0264 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.100,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0265 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 50,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0266 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 199,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0267 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 160,00.
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13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0268 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 90,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0269 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 285,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0270 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 3,50.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0271 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 4.200,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0272 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0273 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 48,50.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0274 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 41,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0275 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 110,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0276 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.226,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0277 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 45,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0278 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 180,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0279 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 249,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0280 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 429,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0281 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 190,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0282 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 210,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0283 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 160,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0284 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 950,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0285 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.500,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0286 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 220,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0287 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 200,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0288 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2.270,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0289 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 150,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0290 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 70,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0291 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 125,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0292 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 120,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0293 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 5,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0294 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 380,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0295 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 250,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0296 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 115,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0297 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.000,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0298 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 122,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0299 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 201,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0300 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 340,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0301 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 2.950,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0302 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 395,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0303 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 177,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0304 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 420,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0305 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 595,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0306 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 2.750,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0307 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 50,00.
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13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0308 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 45,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0309 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 110,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0310 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 285,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0311 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 432,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0312 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 142,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0313 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 29,22.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0314 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 85,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0315 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 220,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0316 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.317,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0317 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 110,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0318 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.178,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0319 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 75,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0320 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 150,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0321 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 200,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0322 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 490,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0323 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 80,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0324 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 200,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0325 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 95,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0326 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 922,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0327 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.490,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0328 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 186,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0329 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 200,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0330 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.810,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0331 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 145,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0332 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 85,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0333 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 100,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0334 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 132,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0335 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 7,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0336 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 500,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0337 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 380,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0338 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 180,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0339 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 140,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0340 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 175,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0341 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 490,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0342 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 235,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0343 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.402,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0344 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 999,99.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0345 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 345,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0346 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1.640,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0347 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 225,00.
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13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0348 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.221,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0349 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 225,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0350 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 380,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0351 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 185,40.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0352 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 220,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0353 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 4.750,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0354 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 160,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0355 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 295,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0356 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.222,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0357 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 325,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0358 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 350,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0359 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.250,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0360 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 620,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0361 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
3.410,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0362 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 235,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0363 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.380,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0364 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 86,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0365 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.532,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0366 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 250,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0367 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 430,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0368 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 332,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0369 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,01.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0370 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
3.700,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0371 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 2.510,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0372 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 620,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0373 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 2.150,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0374 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.630,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0375 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2.999,99.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0376 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.500,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0377 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 3.850,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0378 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 3.100,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0379 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.750,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0380 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 4.100,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0381 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
3.600,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0382 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 53,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0383 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 345,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0384 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.539,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0385 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.510,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0386 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.539,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0387 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.680,00.
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13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0388 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.721,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0389 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
2.132,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0390 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
2.480,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0391 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 16.250,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0392 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 3.100,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0393 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 2.450,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0394 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 3.100,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0395 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 120,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0396 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 3.540,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0397 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.950,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0398 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 890,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0399 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 320,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0400 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 300,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0401 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
3.225,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0402 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
2.102,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0403 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 198,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0404 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 325,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0405 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 325,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0406 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 85,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0407 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 148,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0408 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 81,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0409 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 190,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0410 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 162,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0411 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 950,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0412 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 285,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0413 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 105,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0414 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 285,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0415 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 585,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0416 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 28,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0417 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 2.620,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0418 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.580,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0419 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.320,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0420 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.490,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0421 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 870,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0422 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 601,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0423 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.010,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0424 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 600,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0425 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 700,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0426 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.500,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0427 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 895,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0428 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 602,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0429 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 350,00.
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13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0430 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 350,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0431 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 260,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0432 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 85,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0433 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 2.150,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0434 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 2.420,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0435 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 19,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0436 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 419,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0437 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 885,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0438 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 257,10.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0439 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 594,99.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0440 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 341,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0441 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3.199,99.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0442 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.700,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0443 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 5.774,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0444 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
2.100,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0445 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 725,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0446 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
2.980,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0447 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.400,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0448 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.900,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0449 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.900,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0450 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
3.200,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0451 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 380,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0452 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 4.100,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0453 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 85,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0454 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 93,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0455 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 3.120,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0456 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 3.240,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0457 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 7.250,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0458 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2.481,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0459 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 2.150,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0460 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3.109,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0461 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.950,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0462 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
18.100,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0463 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
2.520,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0464 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.220,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0465 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
2.621,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0466 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
4.020,00.
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13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0467 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
6.320,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0468 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
2.450,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0469 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 74,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0470 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 74,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0471 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 245,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0472 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 2.139,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0473 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 2.510,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0474 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.250,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0475 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.240,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0476 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 1.150,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0477 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 92,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0478 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 92,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0479 teve como arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - ME com valor
unitário de R$ 130,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0480 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 184,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0481 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 301,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0482 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 381,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0483 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 291,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0484 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 801,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0485 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 385,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0486 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 395,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0487 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 989,99.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0488 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 989,99.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0489 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
2.101,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0490 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.985,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0491 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1.839,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0492 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1.090,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0493 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1.090,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0494 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3.500,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0495 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1.299,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0496 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1.102,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0497 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1.424,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0498 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1.024,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0499 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1.819,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0500 teve como arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1.819,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0501 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.388,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0502 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 589,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0503 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 37,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0504 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
2.201,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0505 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.831,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0506 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 198,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0507 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 859,00.

13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0508 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 282,00.
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13/07/2021 - 11:23:50 Sistema O item 0509 teve como arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.410,00.

13/07/2021 - 11:23:59 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

13/07/2021 - 11:25:08 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 13/07/2021 às 13:25.

13/07/2021 - 11:26:36 F. CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

Negociação Item 0173: Sr.(a), Pregoeiro Infelizmente não podemos negociar valores, pois os nossos lances
já estão no limite.

13/07/2021 - 11:28:38 F. K M BATISTA CARDO... Negociação Item 0032: SR PREGOEIRO, a empresa km BATISTA CARDOSO, informa que encontra-se no
limite de seus valores, peço que considere nossos lances para os itens, até o momento, arrematados

13/07/2021 - 11:29:52 F. AUTO PARABRISA LTDA Negociação Item 0001: Sr.(a), Pregoeiro Infelizmente não podemos negociar valores, pois os nossos lances
já estão no limite.

13/07/2021 - 11:30:24 Sistema O Item 0193 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.240,00.

13/07/2021 - 11:30:35 Sistema O Item 0195 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.190,00.

13/07/2021 - 11:32:11 Sistema O Item 0227 recebeu um lance negociado no valor de R$ 480,00.

13/07/2021 - 11:32:28 Sistema O Item 0229 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.110,00.

13/07/2021 - 11:56:43 Pregoeiro Conforme decreto já mencionado via sistema, cabe esta pregoeira solicitar a negociação. Caso as empresas
já estejam nos seu limites, será considerado a analise processual e tecnica

13/07/2021 - 11:59:39 F. CONFIANÇA PNEUS
EIRELI

Negociação Item 0369: Sr. (a)Pregoeiro, solicitamos o cancelamento do item 369, devido erro de digitação.

13/07/2021 - 12:11:49 Sistema A proposta readequada do item 0173 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:33:55 Sistema A proposta readequada do item 0032 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:37:33 Sistema A proposta readequada do item 0032 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:38:16 Sistema A proposta readequada do item 0033 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:40:03 Sistema A proposta readequada do item 0036 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:40:35 Sistema A proposta readequada do item 0037 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:41:00 Sistema A proposta readequada do item 0038 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:41:23 Sistema A proposta readequada do item 0039 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:41:54 Sistema A proposta readequada do item 0040 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:46:37 F. K M BATISTA CARDO... Negociação Item 0040: sra pregoeira, solicito que desconsidere os valores os valores dos iten 079,
082,0116,0223, 0272 e 0416, pois houve erro de digitação nos mesmos

13/07/2021 - 12:47:23 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:47:51 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:49:02 Sistema A proposta readequada do item 0041 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:49:20 Sistema A proposta readequada do item 0046 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:50:10 Sistema A proposta readequada do item 0500 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:50:29 Sistema A proposta readequada do item 0056 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:50:29 Sistema A proposta readequada do item 0499 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:51:10 Sistema A proposta readequada do item 0498 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:51:30 Sistema A proposta readequada do item 0497 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:51:47 Sistema A proposta readequada do item 0057 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:51:51 Sistema A proposta readequada do item 0496 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:52:01 Sistema A proposta readequada do item 0060 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:52:10 Sistema A proposta readequada do item 0495 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:52:23 Sistema A proposta readequada do item 0061 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:52:29 Sistema A proposta readequada do item 0494 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:52:37 Sistema A proposta readequada do item 0063 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:52:46 Sistema A proposta readequada do item 0493 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:52:56 Sistema A proposta readequada do item 0065 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:53:03 Sistema A proposta readequada do item 0492 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:53:25 Sistema A proposta readequada do item 0070 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:53:28 Sistema A proposta readequada do item 0491 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:53:47 Sistema A proposta readequada do item 0075 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:54:04 Sistema A proposta readequada do item 0079 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:54:29 Sistema A proposta readequada do item 0082 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:54:44 Sistema A proposta readequada do item 0085 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:54:58 Sistema A proposta readequada do item 0086 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:55:25 Sistema A proposta readequada do item 0096 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:55:42 Sistema A proposta readequada do item 0097 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:56:00 Sistema A proposta readequada do item 0099 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:57:14 Sistema A proposta readequada do item 0101 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:57:30 Sistema A proposta readequada do item 0110 foi anexada ao processo.
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13/07/2021 - 12:57:52 Sistema A proposta readequada do item 0111 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:58:05 Sistema A proposta readequada do item 0113 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:58:26 Sistema A proposta readequada do item 0116 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:58:42 Sistema A proposta readequada do item 0118 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:58:56 Sistema A proposta readequada do item 0119 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:59:11 Sistema A proposta readequada do item 0120 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:59:35 Sistema A proposta readequada do item 0121 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 12:59:54 Sistema A proposta readequada do item 0126 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:00:22 Sistema A proposta readequada do item 0137 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:00:32 Sistema A proposta readequada do item 0480 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:00:52 Sistema A proposta readequada do item 0478 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:00:52 Sistema A proposta readequada do item 0143 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:01:07 Sistema A proposta readequada do item 0147 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:01:08 Sistema A proposta readequada do item 0477 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:01:21 Sistema A proposta readequada do item 0149 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:01:41 Sistema A proposta readequada do item 0151 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:01:57 Sistema A proposta readequada do item 0152 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:02:15 Sistema A proposta readequada do item 0154 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:02:33 Sistema A proposta readequada do item 0155 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:02:56 Sistema A proposta readequada do item 0158 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:03:02 Sistema A proposta readequada do item 0460 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:03:09 Sistema A proposta readequada do item 0159 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:03:26 Sistema A proposta readequada do item 0458 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:03:47 Sistema A proposta readequada do item 0454 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:03:49 Sistema A proposta readequada do item 0164 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:04:14 Sistema A proposta readequada do item 0168 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:05:22 Sistema A proposta readequada do item 0443 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:05:38 Sistema A proposta readequada do item 0441 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:05:49 Sistema A proposta readequada do item 0170 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:06:00 Sistema A proposta readequada do item 0440 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:06:15 Sistema A proposta readequada do item 0439 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:06:28 Sistema A proposta readequada do item 0172 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:06:33 Sistema A proposta readequada do item 0438 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:06:45 Sistema A proposta readequada do item 0180 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:06:51 Sistema A proposta readequada do item 0436 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:07:05 Sistema A proposta readequada do item 0183 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:07:19 Sistema A proposta readequada do item 0184 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:07:27 Sistema A proposta readequada do item 0435 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:07:40 Sistema A proposta readequada do item 0191 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:07:56 Sistema A proposta readequada do item 0192 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:08:07 Sistema A proposta readequada do item 0400 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:08:15 Sistema A proposta readequada do item 0194 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:08:28 Sistema A proposta readequada do item 0399 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:08:31 Sistema A proposta readequada do item 0196 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:08:47 Sistema A proposta readequada do item 0398 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:09:20 Sistema A proposta readequada do item 0201 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:09:33 Sistema A proposta readequada do item 0202 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:09:47 Sistema A proposta readequada do item 0204 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:10:04 Sistema A proposta readequada do item 0206 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:10:19 Sistema A proposta readequada do item 0208 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:10:53 Sistema A proposta readequada do item 0375 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:10:57 Sistema A proposta readequada do item 0221 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:11:10 Sistema A proposta readequada do item 0222 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:11:25 Sistema A proposta readequada do item 0223 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:11:27 Sistema A proposta readequada do item 0358 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:11:46 Sistema A proposta readequada do item 0226 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:12:05 Sistema A proposta readequada do item 0230 foi anexada ao processo.
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13/07/2021 - 13:12:06 Sistema A proposta readequada do item 0352 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:12:37 Sistema A proposta readequada do item 0242 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:12:38 Sistema A proposta readequada do item 0346 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:12:54 Sistema A proposta readequada do item 0246 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:13:16 Sistema A proposta readequada do item 0248 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:13:35 Sistema A proposta readequada do item 0249 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:13:57 Sistema A proposta readequada do item 0251 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:14:10 Sistema A proposta readequada do item 0252 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:14:29 Sistema A proposta readequada do item 0265 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:14:48 Sistema A proposta readequada do item 0268 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:14:59 Sistema A proposta readequada do item 0338 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:15:11 Sistema A proposta readequada do item 0272 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:15:26 Sistema A proposta readequada do item 0336 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:15:28 Sistema A proposta readequada do item 0277 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:15:42 Sistema A proposta readequada do item 0278 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:15:47 Sistema A proposta readequada do item 0333 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:16:04 Sistema A proposta readequada do item 0281 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:16:11 Sistema A proposta readequada do item 0329 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:16:15 Sistema A proposta readequada do item 0282 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:16:28 Sistema A proposta readequada do item 0325 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:16:29 Sistema A proposta readequada do item 0283 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:16:44 Sistema A proposta readequada do item 0286 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:16:52 Sistema A proposta readequada do item 0323 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:16:59 Sistema A proposta readequada do item 0287 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:17:08 Sistema A proposta readequada do item 0321 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:17:13 Sistema A proposta readequada do item 0288 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:17:30 Sistema A proposta readequada do item 0290 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:17:34 Sistema A proposta readequada do item 0320 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:17:58 Sistema A proposta readequada do item 0308 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:18:02 Sistema A proposta readequada do item 0319 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:18:19 Sistema A proposta readequada do item 0314 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:18:30 Sistema A proposta readequada do item 0317 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:18:31 Sistema A proposta readequada do item 0315 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:18:50 Sistema A proposta readequada do item 0315 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:19:14 Sistema A proposta readequada do item 0314 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 13:24:29 Sistema A proposta readequada do item 0193 foi anexada ao processo.

13/07/2021 - 14:04:54 Pregoeiro Senhores Licitantes, solicitamos conforme instrumento vinculativo que nos seja enviado proposta de preços e
documentos de habilitação em até 60 Minutos no e-mail cpl@viseu.pa.gov.br

13/07/2021 - 16:03:51 Pregoeiro Prezados Licitantes, a presente sessão será suspensa para analise de documentos de habilitação, sendo
reaberta a continuidade as 10:00 do dia 14.07

13/07/2021 - 16:04:46 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

13/07/2021 - 16:04:46 Sistema Motivo: Conforme ata de sessão

14/07/2021 - 10:04:18 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 10:04:18 Sistema Motivo: Continuidade do Certame

14/07/2021 - 10:05:24 Pregoeiro Bom dia, prezados licitantes, pedimos desde já a compreensão de todos no que tange a analise dos
Documentos de Habilitação, uma vez que existe a necessidade de analisar todos os documentos de forma
eficiente

14/07/2021 - 10:55:09 Sistema O fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI foi desclassificado para o item 0369 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 10:55:09 Sistema Motivo: Solicitação do Licitante, por ter cometido lance equivocado

14/07/2021 - 10:55:09 Sistema O item 0369 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 350,00.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.
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14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 805 de 821

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0131 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0132 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0133 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0134 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0135 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0136 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0138 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0139 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0140 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0141 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0142 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0144 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0145 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0146 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0148 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0150 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0153 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0156 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0157 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0160 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0161 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0162 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0163 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0165 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0166 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0167 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.
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14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0169 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:03:59 Sistema Para o item 0171 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0173 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0174 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0175 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0176 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0177 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0178 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0179 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0197 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0198 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0199 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0200 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0211 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0212 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0213 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0214 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0215 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0216 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0217 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0218 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0219 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0220 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0232 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0233 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0234 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0236 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0237 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0238 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0239 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0240 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0254 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0255 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0258 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0276 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0280 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0291 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0292 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0294 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0295 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0296 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0297 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0298 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0299 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0300 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0311 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0312 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0313 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0316 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0318 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0326 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0328 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0330 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0341 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0342 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0343 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0344 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.
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14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0345 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0347 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0348 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0349 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0350 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0361 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0362 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0363 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0364 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0365 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0367 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0368 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0370 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0381 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0382 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0383 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0384 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0385 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0386 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0387 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0388 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0389 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0390 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0401 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0402 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0403 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0404 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0405 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0406 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0407 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0408 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0409 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0410 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0421 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0422 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0423 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0424 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0425 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0426 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0427 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0428 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0429 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0430 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0442 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0444 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0445 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0446 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0447 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0448 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0449 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0450 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0461 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0462 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0463 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0464 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0465 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0466 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.
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14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0467 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0468 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0469 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0470 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0481 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0482 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0483 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0484 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0485 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0486 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0487 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0488 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0489 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0490 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0501 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0502 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0503 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0504 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0505 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0506 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0507 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0508 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:08:14 Sistema Para o item 0509 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0181 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0182 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0185 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0186 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0187 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0188 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0189 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0190 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0193 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0195 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0203 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0205 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0207 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0209 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0210 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0224 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0225 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0227 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0228 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0229 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0231 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0235 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.
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14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0241 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0243 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0244 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0245 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0247 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0250 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0253 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0256 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0257 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0259 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0260 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0261 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0262 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0263 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0264 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0266 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0267 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0269 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0270 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0271 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0273 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0274 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0275 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0279 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0284 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0285 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0289 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0293 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0301 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0302 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0303 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0304 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0305 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0306 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0307 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0309 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0310 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.
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14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0322 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0324 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0327 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0331 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0332 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0334 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0335 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0337 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0339 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0340 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0351 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0353 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0354 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0355 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0356 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0357 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0359 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0360 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0366 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0369 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0371 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0372 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0373 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0374 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0376 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0377 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0378 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0379 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0380 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0391 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0392 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0393 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0394 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0395 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0396 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0397 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0411 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.
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14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0412 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0413 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0414 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0415 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0417 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0418 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0419 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0420 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0431 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0432 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0433 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0434 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0437 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0451 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0452 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0453 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0455 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0456 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0457 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0459 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0471 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0472 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0473 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0474 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0475 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0476 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:16:24 Sistema Para o item 0479 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 12:45:29 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

14/07/2021 - 12:45:29 Sistema Motivo: Horario de Expediente, retorno as 15:00

14/07/2021 - 15:11:00 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:11:00 Sistema Motivo: Continuidade do Processo

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado no processo.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema Motivo: A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo no item 11.2. Os documentos exigidos para
habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes via
SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que não havia dado tempo pelo sistema. Na
data de 13/07 os Documentos de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio da isonomia, juridico e do instrumento
vinculativo, a referida empresa deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do objeto
licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar
os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas de “Fachada”
participarem do referido processo, podendo... (CONTINUA)

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema (CONT. 1) para tanto ocasionar dano ao erário.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 789,00.
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14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 429,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 174,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 319,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 980,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 428,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 196,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 390,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 989,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 739,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 495,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 369,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 310,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 105,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 478,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado
fracassado.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 375,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 215,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0082 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 689,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0085 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 344,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0086 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 489,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0096 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 245,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0097 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 322,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/07/2021 às 16:32:00.
Página 813 de 821

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 409,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0101 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 568,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 439,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0111 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0111 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 479,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0113 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 589,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0116 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 599,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0118 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 229,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0119 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0119 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 309,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0120 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 279,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0121 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0121 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 113,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0126 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 968,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0137 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0137 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 289,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0143 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0143 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 342,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0147 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 879,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0149 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0149 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 2.580,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0151 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0151 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 341,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0152 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0152 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 136,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0154 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0154 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 314,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0155 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0155 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 208,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0158 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0158 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 328,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0159 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0159 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 115,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0164 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0164 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 749,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0168 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0168 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 859,00.
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14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0170 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0170 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 344,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0172 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0172 tem como novo arrematante AUTO PARABRISA LTDA com valor unitário de R$ 489,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0180 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0180 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 185,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0183 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0183 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 385,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0184 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0184 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 1.100,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0191 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0191 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 2.150,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0192 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0192 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 420,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0194 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0194 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 150,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0196 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0196 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 1.150,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0201 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0201 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 448,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0202 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0202 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 205,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0204 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0204 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 154,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0206 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0206 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 596,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0208 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0208 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 495,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0221 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0221 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 895,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0222 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0222 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 8,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0223 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0223 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 14,99.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0226 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0226 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 395,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0230 pelo pregoeiro.
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14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0230 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 349,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0242 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0242 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 85,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0246 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0246 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 390,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0248 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0248 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 235,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0249 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0249 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 175,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0251 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0251 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 105,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0252 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0252 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 65,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0265 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0265 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 55,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0268 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0268 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 100,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0272 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0272 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 4,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0277 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0277 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 49,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0278 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0278 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 185,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0281 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0281 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 195,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0282 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0282 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 250,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0283 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0283 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 175,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0286 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0286 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 245,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0287 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0287 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 215,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0288 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0288 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 2.300,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0290 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0290 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 75,00.
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14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0308 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0308 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 50,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0314 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0314 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 95,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0315 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0315 tem como novo arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI com valor unitário de R$ 228,20.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0317 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0317 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 120,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0319 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0319 tem como novo arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI com valor unitário de R$ 82,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0320 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0320 tem como novo arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI com valor unitário de R$ 156,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0321 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0321 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 210,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0323 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0323 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 85,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0325 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0325 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 110,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0329 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0329 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 230,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0333 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0333 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 115,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0336 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0336 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 500,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0338 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0338 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 185,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0346 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0346 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 1.700,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0352 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0352 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 245,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0358 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0358 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 385,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0375 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0375 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 3.000,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0398 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0398 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 895,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0399 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0399 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 352,00.
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14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0400 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0400 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 310,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0416 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0416 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 2.650,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0435 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0435 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 21,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0436 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0436 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 450,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0438 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0438 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 260,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0439 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0439 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 610,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0440 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0440 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 350,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0441 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0441 tem como novo arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI com valor unitário de R$ 3.200,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0443 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0443 tem como novo arrematante CONFIANÇA PNEUS EIRELI com valor unitário de R$ 5.780,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0454 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0454 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 95,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0458 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0458 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 2.536,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0460 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0460 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 3.144,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0477 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0477 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 108,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0478 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0478 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 95,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0480 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0480 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 185,00.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0491 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0491 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 1.840,33.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0492 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0492 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 1.091,98.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0493 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0493 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 1.091,98.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0494 pelo pregoeiro.
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14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0494 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 3.570,33.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0495 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0495 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 1.300,53.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0496 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0496 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 1.102,41.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0497 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0497 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 1.424,45.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0498 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0498 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 1.024,81.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0499 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0499 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 1.819,96.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado para o item 0500 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 15:48:21 Sistema O item 0500 tem como novo arrematante BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME com valor
unitário de R$ 1.819,96.

14/07/2021 - 15:48:34 Sistema O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP foi
inabilitado no processo.

14/07/2021 - 15:48:34 Sistema Motivo: A referida empresa não cumpriu o instrumento vinculativo no item 11.2. Os documentos exigidos para
habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados/Inclusos pelos licitantes via
SISTEMA . Sendo encaminhado via e-mail e sendo mencionado que não havia dado tempo pelo sistema. Na
data de 13/07 os Documentos de Habilitação não inclusos via sistema foram encaminhados após
convocação desta pregoeira, contudo, além de não cumprir o principio da isonomia, juridico e do instrumento
vinculativo, a referida empresa deixou de apresentar o item 10.1 atestado de capacidade tecnica do objeto
licitado, 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar
os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas de “Fachada”
participarem do referido processo, podendo... (CONTINUA)

14/07/2021 - 15:48:34 Sistema (CONT. 1) para tanto ocasionar dano ao erário.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.
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14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0137 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0143 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0147 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0149 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0151 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0152 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0154 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0155 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0158 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0159 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0164 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0168 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0170 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:50:16 Sistema Para o item 0172 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PARABRISA LTDA.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0180 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0183 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0184 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0191 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0192 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0194 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0196 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0201 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0202 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0204 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0206 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0208 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0221 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0222 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0223 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0226 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0230 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0242 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0246 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0248 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0249 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0251 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0252 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0265 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.
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14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0268 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0272 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0277 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0278 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0281 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0282 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0283 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0286 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0287 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0288 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0290 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0308 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0314 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0317 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0321 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0323 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0325 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0329 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0333 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0336 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0338 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0346 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0352 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0358 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0375 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0398 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0399 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0400 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0416 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0435 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0436 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0438 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0439 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0440 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0454 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0458 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0460 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.
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14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0477 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0478 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0480 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0491 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0492 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0493 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0494 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0495 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0496 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0497 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0498 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0499 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0500 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARCELONA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELI ME.

14/07/2021 - 15:54:26 Sistema Para o item 0315 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 15:54:26 Sistema Para o item 0319 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 15:54:26 Sistema Para o item 0320 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 15:54:26 Sistema Para o item 0441 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 15:54:26 Sistema Para o item 0443 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONFIANÇA PNEUS EIRELI.

14/07/2021 - 15:54:49 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 14/07/2021 às 16:30.

14/07/2021 - 16:31:28 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Maria Eliene Teixeira Barbosa

Pregoeiro(a)

Karineide Ferreira dos Santos

Apoio

Werika Martins Melo

Apoio
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