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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Viseu
Prefeitura Municipal de Viseu

Registro de Preços Eletrônico - P.E 011.2021.SRP

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

28/05/2021 17:13 28/05/2021 18:00 08/06/2021 18:00 11/06/2021 08:59 11/06/2021 09:00

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

0001 FILTRO DE AR EXTERNO - PATROL 120K 316,40 12 - UN Aceito

0002 FILTRO DE AR INTERNO - PATROL 120K 195,20 12 - UN Aceito

0003 FILTRO DE COMBUSTIVEL - PATROL 120K 435,60 10 - UN Aceito

0004 FILTRO TRANSMISSAO - PATROL 120K 738,80 10 - UN Aceito

0005 FILTRO COMBUSTIVEL AUX. - PATROL 120K 258,67 12 - UN Aceito

0006 FILTRO LUBRIFICANTE - PATROL 120K 211,20 12 - UN Aceito

0007 FILTRO RACOR PATROL - PATROL 120K 274,60 10 - UN Aceito

0008 FILTRO RACOR - RETRO ESCAVADEIRA JHON
DEER 310K

133,80 12 - UN Aceito

0009 FILTRO COMBUSTIVEL - RETRO
ESCAVADEIRA JHON DEER 310K

106,33 12 - UN Aceito

0010 FILTRO DE AR EXTERNO - RETRO
ESCAVADEIRA JHON DEER 310K

319,29 12 - UN Aceito

0011 FILTRO LUBRIFICANTE RETRO ESCAVADEIRA
JHON DEER 310K

167,40 12 - UN Aceito

0012 FILTRO COMBUST. AUX. RETRO
ESCAVADEIRA JHON DEER 310K

190,40 12 - UN Aceito

0013 FILTRO DE AR INTERNO RETRO
ESCAVADEIRA JHON DEER 310K

238,00 12 - UN Aceito

0014 FILTRO LUBRIFICANTE - PA CARREGADERA
XCMG ZL30G

76,20 12 - UN Aceito

0015 FILTRO COMBUSTIVEL -
PÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½ CARREG

45,60 12 - UN Aceito

0016 FILTRO COMBUST. RETRO ESCAVDEIRA CASE
580N

57,80 12 - UN Aceito

0017 FILTRO DE AR INTERNO - RETRO
ESCAVADEIRA CASE 580N

80,60 12 - UN Aceito

0018 FILTRO DE AR EXTERNO - RETRO
ESCAVADEIRA CASE 580N

152,17 12 - UN Aceito

0019 FILTRO LUBRIFICANTE - RETRO
ESCAVADDEIRA CASE 580N

133,00 12 - UN Aceito

0020 FILTRO RACOR - RETRO ESCAVADEIRA CASE
580N

191,00 12 - UN Aceito

0021 FILTRO HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA
CASE 580N

407,80 12 - UN Aceito

0022 FILTRO COMBUSTIVEL -
PÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½ C

42,00 12 - UN Aceito

0023 FILTRO HIDRAULICO - PÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½
C

768,80 12 - UN Aceito

0024 FILTRO DE AR EXTERNO -
PÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½ C

194,00 12 - UN Aceito

0025 FILTRO DE AR INTERNO -
PÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½ C

152,60 12 - UN Aceito

0026 FILTRO LUBRIFICANTE -
PÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½ C

107,40 12 - UN Aceito

0027 FILTRO TRANSMISSÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½O -
PÏ¿½

192,40 12 - UN Aceito

0028 FILTRO AR EXTERNO - VW 13-190 MAN 129,00 60 - UN Aceito

0029 FILTRO AR INTERNO - VW 13-190 MAN 86,00 58 - UN Aceito

0030 FILTRO LUBRIFICANTE - VW 13-190 MAN 117,20 63 - UN Aceito

0031 FILTRO COMBUSTIVEL - VW 13-190 MAN 183,00 38 - UN Aceito
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0032 FILTRO RACOR - VW 13-190 MAN 231,80 47 - UN Aceito

0033 FILTRO VALVULA PU 151,00 40 - UN Aceito

0034 FILTRO HIDRAULICO XCMG XL30BR 532,20 15 - UN Aceito

0035 FILTRO TRANSMISSÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿ 697,80 15 - UN Aceito

0036 FILTRO COPO TRANSMISSÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿ 21,40 32 - UN Aceito

0037 FILTRO DE OLEO DIREÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿ 464,40 12 - UN Aceito

0038 FILTRO LUBRIF. CUMMINS ELET. 6C 171,80 13 - UN Aceito

0039 FILTRO COMBUST. MERCEDES ELETRONICO
4C

98,80 13 - UN Aceito

0040 FILTRO RACOR MERCEDES ELETRONICO 4C 125,60 13 - UN Aceito

0041 FILTRO LUBRIF MERCEDES ELETRONICO 4 C 62,40 13 - UN Aceito

0042 FILTRO COMBUST. MASSEY 4C 89,60 12 - UN Aceito

0043 FILTRO RACOR MASSEY 4C 31,00 12 - UN Aceito

0044 FILTRO TRANSMISSÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½O 282,20 12 - UN Aceito

0045 FILTRO COMBUST. NEW HOLLAND 4C 41,50 12 - UN Aceito

0046 FILTRO LUBRIF. NEW HOLLAND 4C 99,00 12 - UN Aceito

0047 FILTRO COMBUST. CUMMINS BOMB INJETORA
6

44,60 12 - UN Aceito

0048 FILTRO RACOR CUMMINS BOMBA INJ.6C 65,40 12 - UN Aceito

0049 FILTRO LUBRIF. CUMMINS BOMBA INJ. 6C 66,40 12 - UN Aceito

0050 FILTRO LUBRIFICANTE RETRO 580N CASE 153,60 12 - UN Aceito

0051 FILTRO RACOR NEW HOLLAND 4C ELET. 206,60 12 - UN Aceito

0052 FILTRO LUBRIF. XCMG GR 1803BR 157,20 12 - UN Aceito

0053 FILTRO COMBUST. XCMG GR1803BR 632,00 10 - UN Aceito

0054 FILTRO COMBUST. AUX. XCMG GR1803BR 301,80 12 - UN Aceito

0055 FILTRO RACOR XCMG GR 1803BR 160,60 12 - UN Aceito

0056 FILTRO AR EXTERNO XCMG GR 1803BR 280,40 15 - UN Aceito

0057 FILTRO E AR INTERNO XCMG GR 1803BR 178,00 12 - UN Aceito

0058 FILTRO TRANSMISSÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿ 852,20 12 - UN Aceito

0059 FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT FIORINO 2013 29,40 62 - UN Aceito

0060 FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT FIORINO 2019 31,00 62 - UN Fracassado

0061 FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT FIORINO 2013 33,17 62 - UN Aceito

0062 FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT FIORINO 2019 42,00 56 - UN Aceito

0063 FILTRO DE AR EXTERNO - FIAT FIORINO 2013 41,67 52 - UN Aceito

0064 FILTRO DE AR CONDICIONADO - FIAT FIORINO
2019/2020

40,50 56 - UN Aceito

0065 FILTRO AR CONDICIONADO - TOYOTA HILUX
2019/2020

53,50 18 - UN Aceito

0066 FILTRO AR DO MOTOR - TOYOTA HILUX
DIESEL 2019/2020

181,67 18 - UN Aceito

0067 FILTRO COMBUSTIVEL - TOYOTA HILUX
DIESEL 2019/2020

136,83 18 - UN Aceito

0068 FILTRO LUBRIF. TOYOTA HILUX DIESEL
2019/2020

44,80 18 - UN Aceito

0069 FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT DOBLO 2015
MAHLE

30,60 24 - UN Aceito

0070 FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT DOBLO 2015 36,20 24 - UN Aceito

0071 FILTRO AR CONDICIONADO - FIAT DOBLO
2015 MAHLE

47,20 38 - UN Aceito

0072 FILTRO AR CONDICIONADO - FORD RANGER
DIESEL MAHLE

127,80 12 - UN Aceito

0073 FILTRO LUBIFICANTE - FORD RANGER DIESEL 67,60 12 - UN Aceito

0074 FILTRO COMBUSTIVEL - FORD RANGER
DIESEL

76,75 12 - UN Aceito

0075 FILTRO AR EXTERNO - FORD RANGER DIESEL
MAHLE

84,83 12 - UN Aceito

0076 FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT DUCATO MULTI
2009/2010

117,80 12 - UN Aceito

0077 FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT DUCATO MULTI
2009/2010

155,00 12 - UN Aceito

0078 FILTRO DE AR CONDICIONADO - FIAT DUCATO
MULTI 2009/2010

105,60 12 - UN Aceito

0079 FILTRO DE AR EXTERNO - FIAT DUCATO
MULTI 2009/2010

185,20 16 - UN Aceito
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0080 FILTRO AR CONDICIONADO WEG - FIAT TORO
FREEDON AT9 D.2019

117,80 12 - UN Aceito

0081 FILTRO AR EXTERNO - FIAT TORO FREEDON
AT9 D.2019

140,80 12 - UN Aceito

0082 FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT TORO FREEDON
AT9 D. 2019

179,80 12 - UN Aceito

0083 FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT TORO FREEDON
AT9 D. 2019

134,40 12 - UN Aceito

0084 FILTRO AR EXTERNO - FURGAO 415 SPRITER
MERCEDES BENZ 2019

193,60 12 - UN Aceito

0085 FILTRO LUBRIFICANTE - FURGAO 415
SPRITER MERCEDES BENZ 2019

133,20 12 - UN Aceito

0086 FILTRO COMBUSTIVEL - FURGAO 415
SPRITER MERCEDES BENZ 2019

233,20 12 - UN Aceito

0087 FILTRO DE AR CONDICIONADO - FURGAO 415
SPRITER MERCEDES BENZ 2019

159,00 12 - UN Aceito

0088 FILTRO AR EXTERNO ONIBUS VW 15-190 MAN 154,33 36 - UN Aceito

0089 FILTRO DE AR INTERNO ONIBUS VW 15-190
MAN

86,00 36 - UN Aceito

0090 FILTRO LUBRIF. ONIBUS VW 15-190 MAN 147,20 36 - UN Aceito

0091 FILTRO COMBUST. ONIBUS VW 15-190 MAN 180,00 36 - UN Aceito

0092 FILTRO RACOR ONIBUS VW 15-190 MAN 223,00 36 - UN Aceito

0093 FILTRO COMBUST.AUXILIAR ONIBUS VW 15-
190 MAN

128,00 36 - UN Aceito

0094 FILTRO VALVULA PU MAHLE 149,40 35 - UN Aceito

0095 FILTRO LUBRIF. MICRO ONIBUS VOLARE V8 71,20 24 - UN Aceito

0096 FILTRO COMBUST. MICRO ONIB VOLARE V8 244,67 24 - UN Aceito

0097 FILTRO RACOR S/COPO VOLARE V8 103,20 24 - UN Aceito

0098 FILTRO RACOR AUXILIAR C/ COPO VOLARE V8 132,00 24 - UN Aceito

0099 FILTRO AR EXTERNO VOLARE V8 128,00 24 - UN Aceito

0100 FILTRO AR INTERNO VOLARE V8 99,60 45 - UN Aceito

0101 FILTRO COMBUSTIVEL AUX. VOLARE V8 138,60 24 - UN Aceito

0102 FILTRO DE AR EXT IVECO 70 C17 172,00 24 - UN Aceito

0103 FILTRO DE AR INT IVECO 70C17 159,60 24 - UN Aceito

0104 FILTRO LUBRIF. IVECO 70CC17 118,60 24 - UN Aceito

0105 FILTRO COMBUSTIVEL IVECO 70C17 107,00 24 - UN Aceito

0106 FILTRO RACOR IVECO 70C17 100,80 24 - UN Aceito

0107 FILTRO LUBRIFICANTE AUX. VOLARE V8 212,60 24 - UN Aceito

0108 FILTRO LUBRIFICANTE - CHEV/SPIN 1.8L MT
LT 2014/2015

112,60 7 - UN Aceito

0109 FILTRO COMBUSTIVEL - CHEV/SPIN 1.8L MT LT
2014/2015

107,80 7 - UN Aceito

0110 FILTRO DE AR INTERNO - CHEV/SPIN 1.8L MT
LT 2014/2015

115,20 10 - UN Aceito

0111 FILTRO DE AR EXTERNO - CHEV/SPIN 1.8L MT
LT 2014/2015

105,67 10 - UN Aceito

0112 FILTRO LUBRIFICANTE - VW/GOL 1.0L MC4
2019/2020

49,20 7 - UN Aceito

0113 FILTRO COMBUSTIVEL - VW/GOL 1.0L MC4
2019/2020

58,17 7 - UN Aceito

0114 FILTRO DE AR INTERNO - VW/GOL 1.0L MC4
2019/2020

76,20 10 - UN Aceito

0115 FILTRO DE AR EXTERNO - VW/GOL 1.0L MC4
2019/2020

64,20 10 - UN Aceito

0116 FILTRO DE AR EXTERNO NEW HOLLAND
J8JP2732

669,17 8 - UN Aceito

0117 FILTRO DE
COMBUSTÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½VEL NEW

215,70 8 - UN Aceito

0118 FILTRO LUBRIFICANTE NEW HOLLAND
J8JP2732

190,40 8 - UN Aceito

0119 FILTRO HIDRÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½ULICO NEW 365,40 8 - UN Aceito

0120 FILTRO DE AR EXTERNO AGCO 4275428460 394,60 8 - UN Aceito

0121 FILTRO DE
COMBUSTÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½VEL

142,60 8 - UN Aceito

0122 FILTRO LUBRIFICANTE AGCO 4275428460 229,40 8 - UN Aceito

0123 FILTRO HIDRÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½ULICO 409,64 8 - UN Aceito

0124 LUBRIFICANTE TRANSMISSÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½ 408,20 58 - GAL Aceito
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0125 LUBRIFICANTE TRANSMISSAO 10W30 1L 37,80 206 - FR Aceito

0126 LUBRIFICANTE MOTOR A GASOLINA SJ 20W50
1L

28,80 932 - FR Aceito

0127 LUBRIFICANTE CAIXA DE MARCHA SAE 90 1L 29,20 480 - FR Aceito

0128 LUBRIFICANTE CAIXA DE MARCHA 90 20L 343,80 116 - GAL Aceito

0129 LUBRIFICANTE TRANSMISSAO E DIFERENCIAL
140 1L

91,24 242 - FR Aceito

0130 LUBRIFICANTE TRANSMISSAO E DIFERENCIAL
140 20L

450,80 142 - GAL Aceito

0131 LUBRIFICANTE DIFERENCIAL 85W140 1L 154,58 281 - FR Aceito

0132 LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 20L 309,60 236 - GAL Aceito

0133 LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 1L 36,60 824 - FR Aceito

0134 LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 40 1L 52,60 330 - FR Aceito

0135 LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 40 20L 318,20 124 - GAL Aceito

0136 LUBRIFICANTE MULT-FUNCIONAL ATF
SINTÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½TI

101,94 110 - FR Aceito

0137 LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 20L 381,40 132 - GAL Aceito

0138 LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 1L 120,80 190 - FR Aceito

0139 LUBIFICANTE AUTOMOTIVO DIFERENCIAL E
TRANSMISSÏ¿½Ï¿½Ï¿

47,40 192 - FR Aceito

0140 GRAXA CHASSIS 20KG 243,80 45 - GAL Aceito

0141 GRAXA CHASSIS 10KG 172,80 45 - GAL Aceito

0142 BATERIA 60 A 397,00 47 - UN Aceito

0143 BATERIA 70 A 596,20 38 - UN Aceito

0144 BATERIA 90 A 1.144,00 10 - UN Aceito

0145 BATERIA 100 A 840,60 30 - UN Aceito

0146 BATERIA 150 A 1.003,00 24 - UN Aceito

0147 BATERIA HONDA NXR 160 BROS 195,40 4 - UN Aceito

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 AUTO PECAS BATISTA LTDA 09.203.370/0001-09

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

3 HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI 24.051.297/0001-82

4 BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI 30.273.846/0001-66

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

28/05/2021 11 - EDITAL DO P.E 011.2021 - REPUBLICADO ass....pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

11/06/2021 - 17:09 Negociação aberta para o processo P.E
011.2021.SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,22,25,26,29,30,31,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,92,95,96,97,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,145,146,147
do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/06/2021 - 17:09 Negociação aberta para o processo P.E
011.2021.SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
14,15,21,23,24,27,28,32,33,34,35,36,37,40,43,57 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/06/2021 - 17:09 Negociação aberta para o processo P.E
011.2021.SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 86,89,91,93,94,98,118,144 do
processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/06/2021 - 09:22 Mensagem para negociação no
processo P.E 011.2021.SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/06/2021 - 10:10 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/06/2021 às 10:40.

16/06/2021 - 10:21 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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16/06/2021 - 10:22 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:22 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0003 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:22 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0004 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:27 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0005 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:27 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0006 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:27 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0006 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:27 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0007 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:28 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0008 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:28 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0009 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:28 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0010 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:29 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0011 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:30 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0012 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:30 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0013 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:32 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0016 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:32 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0017 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:33 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0018 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:33 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0019 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:34 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0020 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:34 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0021 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:34 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0022 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:36 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0023 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:36 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0024 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:37 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0026 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:38 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0027 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:38 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0028 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:38 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0029 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:38 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0030 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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16/06/2021 - 10:38 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0031 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:38 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0032 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:39 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0033 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:39 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0038 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:39 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0039 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:39 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0040 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:39 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0041 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:39 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0042 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:39 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0043 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:40 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0044 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:40 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0045 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:40 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0046 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:40 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0047 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:40 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0047 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:40 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0048 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:40 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0049 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:40 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0050 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:41 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0051 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:41 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0052 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:41 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0053 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:41 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0054 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:41 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0055 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:41 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0056 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:42 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0057 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:42 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0058 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:42 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0059 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:42 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0060 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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16/06/2021 - 10:42 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0061 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:43 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0062 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:43 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0063 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:43 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0064 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:43 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0065 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:43 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0066 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:44 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0068 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:44 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0069 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:44 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0070 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:44 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0071 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:44 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0072 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:44 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0073 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:44 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0074 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:45 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0075 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:45 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0076 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:45 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0067 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:46 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0077 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:46 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0078 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:46 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0079 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:46 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0080 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:46 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0081 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:47 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0083 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:47 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0084 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:47 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0085 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:47 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0086 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:47 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0082 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:48 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0087 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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16/06/2021 - 10:48 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0088 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:48 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0089 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:48 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0090 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:49 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0091 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:49 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0092 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:49 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0093 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:49 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0094 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:49 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0095 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:49 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0096 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:51 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0098 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:51 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0099 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:51 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0100 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:51 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0101 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:51 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0102 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:51 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0103 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:52 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0104 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:52 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0106 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:52 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0105 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:53 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0107 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:53 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0108 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:53 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0109 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:53 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0110 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:53 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0111 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:53 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0112 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:53 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0113 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:54 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0114 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:54 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0115 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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16/06/2021 - 10:54 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0116 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:55 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0117 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:55 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0118 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:55 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0119 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:55 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0120 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:55 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0121 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:55 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0122 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:55 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0123 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:56 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0124 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:56 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0125 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:56 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0126 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:56 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0127 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:56 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0128 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:56 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0129 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:56 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0130 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:56 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0131 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:56 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0132 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:56 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0133 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:57 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0134 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:57 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0135 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:57 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0136 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:57 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0137 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:57 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0138 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:57 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0139 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:57 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0140 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:57 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0141 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:57 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0142 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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16/06/2021 - 10:57 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0143 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:58 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0144 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:58 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0145 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:58 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0146 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:58 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0147 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 11:02 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0097 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 11:12 Intenção de recurso enviada para o
processo P.E 011.2021.SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0025 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 16:11 Negociação aberta no processo P.E
011.2021.SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0124 do processo P.E 011.2021.SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 FILTRO DE AR
EXTERNO - PATROL
120K

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 285,00 12 3.420,00

0002 FILTRO DE AR INTERNO
- PATROL 120K

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 180,00 12 2.160,00

0003 FILTRO DE
COMBUSTIVEL -
PATROL 120K

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 410,00 10 4.100,00

0004 FILTRO TRANSMISSAO
- PATROL 120K

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 680,00 10 6.800,00

0005 FILTRO COMBUSTIVEL
AUX. - PATROL 120K

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 240,00 12 2.880,00

0006 FILTRO LUBRIFICANTE -
PATROL 120K

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 190,00 12 2.280,00

0007 FILTRO RACOR
PATROL - PATROL 120K

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 250,00 10 2.500,00

0008 FILTRO RACOR -
RETRO ESCAVADEIRA
JHON DEER 310K

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 120,00 12 1.440,00

0009 FILTRO COMBUSTIVEL -
RETRO ESCAVADEIRA
JHON DEER 310K

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSONDONALDSONDONALDSON 98,00 12 1.176,00

0010 FILTRO DE AR
EXTERNO - RETRO
ESCAVADEIRA JHON
DEER 310K

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 280,00 12 3.360,00

0011 FILTRO LUBRIFICANTE
RETRO ESCAVADEIRA
JHON DEER 310K

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 155,00 12 1.860,00

0012 FILTRO COMBUST.
AUX. RETRO
ESCAVADEIRA JHON
DEER 310K

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 175,00 12 2.100,00

0013 FILTRO DE AR INTERNO
RETRO ESCAVADEIRA
JHON DEER 310K

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 220,00 12 2.640,00

0014 FILTRO LUBRIFICANTE -
PA CARREGADERA
XCMG ZL30G

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 70,00 12 840,00

0015 FILTRO COMBUSTIVEL -
Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
CARREG

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 40,00 12 480,00

0016 FILTRO COMBUST.
RETRO ESCAVDEIRA
CASE 580N

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 55,00 12 660,00

0017 FILTRO DE AR INTERNO
- RETRO ESCAVADEIRA
CASE 580N

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 70,00 12 840,00
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0018 FILTRO DE AR
EXTERNO - RETRO
ESCAVADEIRA CASE
580N

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 143,00 12 1.716,00

0019 FILTRO LUBRIFICANTE -
RETRO ESCAVADDEIRA
CASE 580N

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 124,00 12 1.488,00

0020 FILTRO RACOR -
RETRO ESCAVADEIRA
CASE 580N

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 184,00 12 2.208,00

0021 FILTRO HIDRAULICO -
RETRO ESCAVADEIRA
CASE 580N

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 390,00 12 4.680,00

0022 FILTRO COMBUSTIVEL -
Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
C

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 39,00 12 468,00

0023 FILTRO HIDRAULICO -
Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
C

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 730,00 12 8.760,00

0024 FILTRO DE AR
EXTERNO -
Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
C

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 185,00 12 2.220,00

0025 FILTRO DE AR INTERNO
- Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
C

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 139,00 12 1.668,00

0026 FILTRO LUBRIFICANTE -
Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
C

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 98,00 12 1.176,00

0027 FILTRO
TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½O
- Pï¿½

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 181,00 12 2.172,00

0028 FILTRO AR EXTERNO -
VW 13-190 MAN

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

MAN MAN 119,00 60 7.140,00

0029 FILTRO AR INTERNO -
VW 13-190 MAN

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

MAN MAN 78,00 58 4.524,00

0030 FILTRO LUBRIFICANTE -
VW 13-190 MAN

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

MAN MAN 99,00 63 6.237,00

0031 FILTRO COMBUSTIVEL -
VW 13-190 MAN

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

MAN MAN 165,00 38 6.270,00

0032 FILTRO RACOR - VW 13-
190 MAN

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PARKER PARKER 220,00 47 10.340,00

0033 FILTRO VALVULA PU AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PARKER PARKER 142,00 40 5.680,00

0034 FILTRO HIDRAULICO
XCMG XL30BR

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 490,00 15 7.350,00

0035 FILTRO
TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 660,00 15 9.900,00

0036 FILTRO COPO
TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 19,00 32 608,00

0037 FILTRO DE OLEO
DIREï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 445,00 12 5.340,00

0038 FILTRO LUBRIF.
CUMMINS ELET. 6C

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

MAN MAN 165,00 13 2.145,00

0039 FILTRO COMBUST.
MERCEDES
ELETRONICO 4C

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

MAN MAN 88,00 13 1.144,00

0040 FILTRO RACOR
MERCEDES
ELETRONICO 4C

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

MAN MAN20130 115,00 13 1.495,00

0041 FILTRO LUBRIF
MERCEDES
ELETRONICO 4 C

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

MAN MAN 55,00 13 715,00

0042 FILTRO COMBUST.
MASSEY 4C

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 98,00 12 1.176,00

0043 FILTRO RACOR
MASSEY 4C

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 29,00 12 348,00

0044 FILTRO
TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½O

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 275,00 12 3.300,00

0045 FILTRO COMBUST.
NEW HOLLAND 4C

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 39,00 12 468,00

0046 FILTRO LUBRIF. NEW
HOLLAND 4C

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 90,00 12 1.080,00

0047 FILTRO COMBUST.
CUMMINS BOMB
INJETORA 6

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 41,00 12 492,00

0048 FILTRO RACOR
CUMMINS BOMBA
INJ.6C

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PARKER PARKER 59,00 12 708,00
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0049 FILTRO LUBRIF.
CUMMINS BOMBA INJ.
6C

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PARKER PARKER 62,00 12 744,00

0050 FILTRO LUBRIFICANTE
RETRO 580N CASE

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 145,00 12 1.740,00

0051 FILTRO RACOR NEW
HOLLAND 4C ELET.

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 189,00 12 2.268,00

0052 FILTRO LUBRIF. XCMG
GR 1803BR

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 149,00 12 1.788,00

0053 FILTRO COMBUST.
XCMG GR1803BR

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 590,00 10 5.900,00

0054 FILTRO COMBUST.
AUX. XCMG GR1803BR

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 280,00 12 3.360,00

0055 FILTRO RACOR XCMG
GR 1803BR

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 151,00 12 1.812,00

0056 FILTRO AR EXTERNO
XCMG GR 1803BR

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 265,00 15 3.975,00

0057 FILTRO E AR INTERNO
XCMG GR 1803BR

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 165,00 12 1.980,00

0058 FILTRO
TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 769,00 12 9.228,00

0059 FILTRO LUBRIFICANTE -
FIAT FIORINO 2013

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 25,00 62 1.550,00

0060 FILTRO LUBRIFICANTE -
FIAT FIORINO 2019

0,00 62 0,00

0061 FILTRO COMBUSTIVEL -
FIAT FIORINO 2013

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 25,00 62 1.550,00

0062 FILTRO COMBUSTIVEL -
FIAT FIORINO 2019

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 32,00 56 1.792,00

0063 FILTRO DE AR
EXTERNO - FIAT
FIORINO 2013

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 32,00 52 1.664,00

0064 FILTRO DE AR
CONDICIONADO - FIAT
FIORINO 2019/2020

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 35,00 56 1.960,00

0065 FILTRO AR
CONDICIONADO -
TOYOTA HILUX
2019/2020

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 49,00 18 882,00

0066 FILTRO AR DO MOTOR -
TOYOTA HILUX DIESEL
2019/2020

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 170,00 18 3.060,00

0067 FILTRO COMBUSTIVEL -
TOYOTA HILUX DIESEL
2019/2020

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 120,00 18 2.160,00

0068 FILTRO LUBRIF.
TOYOTA HILUX DIESEL
2019/2020

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 42,00 18 756,00

0069 FILTRO LUBRIFICANTE -
FIAT DOBLO 2015
MAHLE

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 26,00 24 624,00

0070 FILTRO COMBUSTIVEL -
FIAT DOBLO 2015

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 32,00 24 768,00

0071 FILTRO AR
CONDICIONADO - FIAT
DOBLO 2015 MAHLE

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 45,00 38 1.710,00

0072 FILTRO AR
CONDICIONADO - FORD
RANGER DIESEL
MAHLE

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 120,00 12 1.440,00

0073 FILTRO LUBIFICANTE -
FORD RANGER DIESEL

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 60,00 12 720,00

0074 FILTRO COMBUSTIVEL -
FORD RANGER DIESEL

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 70,00 12 840,00

0075 FILTRO AR EXTERNO -
FORD RANGER DIESEL
MAHLE

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 80,00 12 960,00

0076 FILTRO LUBRIFICANTE -
FIAT DUCATO MULTI
2009/2010

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 110,00 12 1.320,00

0077 FILTRO COMBUSTIVEL -
FIAT DUCATO MULTI
2009/2010

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 145,00 12 1.740,00

0078 FILTRO DE AR
CONDICIONADO - FIAT
DUCATO MULTI
2009/2010

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 98,00 12 1.176,00
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0079 FILTRO DE AR
EXTERNO - FIAT
DUCATO MULTI
2009/2010

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 175,00 16 2.800,00

0080 FILTRO AR
CONDICIONADO WEG -
FIAT TORO FREEDON
AT9 D.2019

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 110,00 12 1.320,00

0081 FILTRO AR EXTERNO -
FIAT TORO FREEDON
AT9 D.2019

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 135,00 12 1.620,00

0082 FILTRO COMBUSTIVEL -
FIAT TORO FREEDON
AT9 D. 2019

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 168,00 12 2.016,00

0083 FILTRO LUBRIFICANTE -
FIAT TORO FREEDON
AT9 D. 2019

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 125,00 12 1.500,00

0084 FILTRO AR EXTERNO -
FURGAO 415 SPRITER
MERCEDES BENZ 2019

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 180,00 12 2.160,00

0085 FILTRO LUBRIFICANTE -
FURGAO 415 SPRITER
MERCEDES BENZ 2019

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 122,00 12 1.464,00

0086 FILTRO COMBUSTIVEL -
FURGAO 415 SPRITER
MERCEDES BENZ 2019

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 230,00 12 2.760,00

0087 FILTRO DE AR
CONDICIONADO -
FURGAO 415 SPRITER
MERCEDES BENZ 2019

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 140,00 12 1.680,00

0088 FILTRO AR EXTERNO
ONIBUS VW 15-190 MAN

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 145,00 36 5.220,00

0089 FILTRO DE AR INTERNO
ONIBUS VW 15-190 MAN

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 84,00 36 3.024,00

0090 FILTRO LUBRIF.
ONIBUS VW 15-190 MAN

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

MAN MAN 140,00 36 5.040,00

0091 FILTRO COMBUST.
ONIBUS VW 15-190 MAN

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

MAN MAN 170,00 36 6.120,00

0092 FILTRO RACOR ONIBUS
VW 15-190 MAN

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PARKER PARKER 210,00 36 7.560,00

0093 FILTRO
COMBUST.AUXILIAR
ONIBUS VW 15-190 MAN

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PARKER PARKER 118,00 36 4.248,00

0094 FILTRO VALVULA PU
MAHLE

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PARKER PARKER 140,00 35 4.900,00

0095 FILTRO LUBRIF. MICRO
ONIBUS VOLARE V8

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 64,00 24 1.536,00

0096 FILTRO COMBUST.
MICRO ONIB VOLARE
V8

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 230,00 24 5.520,00

0097 FILTRO RACOR S/COPO
VOLARE V8

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 94,00 24 2.256,00

0098 FILTRO RACOR
AUXILIAR C/ COPO
VOLARE V8

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 120,00 24 2.880,00

0099 FILTRO AR EXTERNO
VOLARE V8

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 120,00 24 2.880,00

0100 FILTRO AR INTERNO
VOLARE V8

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 88,00 45 3.960,00

0101 FILTRO COMBUSTIVEL
AUX. VOLARE V8

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 125,00 24 3.000,00

0102 FILTRO DE AR EXT
IVECO 70 C17

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 165,00 24 3.960,00

0103 FILTRO DE AR INT
IVECO 70C17

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGAw WEGA 145,00 24 3.480,00

0104 FILTRO LUBRIF. IVECO
70CC17

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 110,00 24 2.640,00

0105 FILTRO COMBUSTIVEL
IVECO 70C17

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 100,00 24 2.400,00

0106 FILTRO RACOR IVECO
70C17

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 95,00 24 2.280,00

0107 FILTRO LUBRIFICANTE
AUX. VOLARE V8

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

WEGA WEGA 195,00 24 4.680,00

0108 FILTRO LUBRIFICANTE -
CHEV/SPIN 1.8L MT LT
2014/2015

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 95,00 7 665,00

0109 FILTRO COMBUSTIVEL -
CHEV/SPIN 1.8L MT LT
2014/2015

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 95,00 7 665,00
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0110 FILTRO DE AR INTERNO
- CHEV/SPIN 1.8L MT LT
2014/2015

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 102,00 10 1.020,00

0111 FILTRO DE AR
EXTERNO - CHEV/SPIN
1.8L MT LT 2014/2015

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 95,00 10 950,00

0112 FILTRO LUBRIFICANTE -
VW/GOL 1.0L MC4
2019/2020

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 40,00 7 280,00

0113 FILTRO COMBUSTIVEL -
VW/GOL 1.0L MC4
2019/2020

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 52,00 7 364,00

0114 FILTRO DE AR INTERNO
- VW/GOL 1.0L MC4
2019/2020

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 70,00 10 700,00

0115 FILTRO DE AR
EXTERNO - VW/GOL
1.0L MC4 2019/2020

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

TEC.FIL TEC.FIL 58,00 10 580,00

0116 FILTRO DE AR
EXTERNO NEW
HOLLAND J8JP2732

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 590,00 8 4.720,00

0117 FILTRO DE
COMBUSTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½VEL
NEW

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 190,00 8 1.520,00

0118 FILTRO LUBRIFICANTE
NEW HOLLAND
J8JP2732

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 180,00 8 1.440,00

0119 FILTRO
HIDRï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ULICO
NEW

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 340,00 8 2.720,00

0120 FILTRO DE AR
EXTERNO AGCO
4275428460

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 375,00 8 3.000,00

0121 FILTRO DE
COMBUSTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½VEL

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 132,00 8 1.056,00

0122 FILTRO LUBRIFICANTE
AGCO 4275428460

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 217,00 8 1.736,00

0123 FILTRO
HIDRï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ULICO

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

DONALDSON DONALDSON 380,00 8 3.040,00

0124 LUBRIFICANTE
TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 529,00 58 30.682,00

0125 LUBRIFICANTE
TRANSMISSAO 10W30
1L

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 33,00 206 6.798,00

0126 LUBRIFICANTE MOTOR
A GASOLINA SJ 20W50
1L

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 27,00 932 25.164,00

0127 LUBRIFICANTE CAIXA
DE MARCHA SAE 90 1L

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 28,00 480 13.440,00

0128 LUBRIFICANTE CAIXA
DE MARCHA 90 20L

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 329,00 116 38.164,00

0129 LUBRIFICANTE
TRANSMISSAO E
DIFERENCIAL 140 1L

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 85,00 242 20.570,00

0130 LUBRIFICANTE
TRANSMISSAO E
DIFERENCIAL 140 20L

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 440,00 142 62.480,00

0131 LUBRIFICANTE
DIFERENCIAL 85W140
1L

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 130,00 281 36.530,00

0132 LUBRIFICANTE MOTOR
DIESEL 15W40 20L

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 305,00 236 71.980,00

0133 LUBRIFICANTE MOTOR
DIESEL 15W40 1L

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 28,00 824 23.072,00

0134 LUBRIFICANTE MOTOR
DIESEL 40 1L

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 27,00 330 8.910,00

0135 LUBRIFICANTE MOTOR
DIESEL 40 20L

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 315,00 124 39.060,00

0136 LUBRIFICANTE MULT-
FUNCIONAL ATF
SINTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½TI

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 78,00 110 8.580,00

0137 LUBRIFICANTE
HIDRAULICO 68 20L

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 375,00 132 49.500,00

0138 LUBRIFICANTE
HIDRAULICO 68 1L

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 34,00 190 6.460,00

0139 LUBIFICANTE
AUTOMOTIVO
DIFERENCIAL E
TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 52,14 192 10.010,88
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0140 GRAXA CHASSIS 20KG AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 159,46 45 7.175,70

0141 GRAXA CHASSIS 10KG AUTO PECAS BATISTA
LTDA

PETRONAS PETRONAS 169,00 45 7.605,00

0142 BATERIA 60 A AUTO PECAS BATISTA
LTDA

BOSCH BOSCH 380,00 47 17.860,00

0143 BATERIA 70 A AUTO PECAS BATISTA
LTDA

BOSCH BOSCH 580,00 38 22.040,00

0144 BATERIA 90 A AUTO PECAS BATISTA
LTDA

BOSCH BOSCH 950,00 10 9.500,00

0145 BATERIA 100 A AUTO PECAS BATISTA
LTDA

BOSCH BOSCH 810,00 30 24.300,00

0146 BATERIA 150 A AUTO PECAS BATISTA
LTDA

BOSCH BOSCH 990,00 24 23.760,00

0147 BATERIA HONDA NXR
160 BROS

AUTO PECAS BATISTA
LTDA

BOSCH BOSCH 185,00 4 740,00

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 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 - FILTRO DE AR EXTERNO - PATROL 120K
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:04:22

DONALDSON DONALDSON 12 348,04 4.176,48 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

07/06/2021 -
21:23:17

FILTRO TEC-FIL 12 314,46 3.773,52 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
09:53:21

UAEP257109 UNIFILTER 12 434,85 5.218,20 Sim

0002 - FILTRO DE AR INTERNO - PATROL 120K
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:04:34

DONALDSON DONALDSON 12 214,72 2.576,64 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

07/06/2021 -
21:24:16

FILTRO TEC-FIL 12 194,92 2.339,04 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
09:53:48

UAEP710F UNIFILTER 12 238,50 2.862,00 Sim

0003 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PATROL 120K
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:04:42

DONALDSON DONALDSON 10 479,16 4.791,60 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

07/06/2021 -
21:25:04

FILTRO TEC-FIL 10 433,64 4.336,40 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
18:14:56

BF7753 BALDWIN 10 208,50 2.085,00 Sim

0004 - FILTRO TRANSMISSAO - PATROL 120K
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:04:52

DONALDSON DONALDSON 10 812,68 8.126,80 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

07/06/2021 -
21:25:54

FILTRO TEC-FIL 10 736,68 7.366,80 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
09:58:18

PT9429 BALDWIN 10 703,50 7.035,00 Sim

0005 - FILTRO COMBUSTIVEL AUX. - PATROL 120K
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:05:01

DONALDSON DONALDSON 12 284,54 3.414,48 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

07/06/2021 -
21:26:49

FILTRO TEC-FIL 12 258,16 3.097,92 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:28:21

1R0751/P551315 CARTEPILLAR 12 280,80 3.369,60 Sim

0006 - FILTRO LUBRIFICANTE - PATROL 120K
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:05:11

DONALDSON DONALDSON 12 232,32 2.787,84 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

07/06/2021 -
21:27:31

FILTRO TEC-FIL 12 210,12 2.521,44 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
09:59:09

PSL417 TECFIL 12 67,50 810,00 Sim

0007 - FILTRO RACOR PATROL - PATROL 120K
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:05:21

DONALDSON DONALDSON 10 302,06 3.020,60 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:00:50

PSD644 TECFIL 10 173,85 1.738,50 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:13:53

FILTRO RACOR
PATROL -
PATROL 120K

TEC-FIL 10 274,00 2.740,00 Sim

0008 - FILTRO RACOR - RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:05:38

DONALDSON DONALDSON 12 147,18 1.766,16 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:01:52

R26A50 PARKER 12 193,50 2.322,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:14:21

FILTRO RACOR -
RETRO
ESCAVADEIRA
JHON

TEC-FIL 12 133,12 1.597,44 Sim

0009 - FILTRO COMBUSTIVEL - RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:05:48

DONALDSONDONALDSONDONALDSON 12 116,96 1.403,52 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:03:03

PSC877 TECFIL 12 123,00 1.476,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:15:08

FILTRO
COMBUSTIVEL -
RETRO
ESCAVADEIRA

TEC-FIL 12 106,00 1.272,00 Sim

0010 - FILTRO DE AR EXTERNO - RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:05:55

DONALDSON DONALDSON 12 351,22 4.214,64 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
18:19:07

P611190 DONALDSON 12 299,00 3.588,00 Sim
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VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:16:06

FILTRO DE AR
EXTERNO -
RETRO
ESCAVADEIRA

TEC-FIL 12 319,00 3.828,00 Sim

0011 - FILTRO LUBRIFICANTE RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:08:54

DONALDSON DONALDSON 12 184,14 2.209,68 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:58:33

P550779 DONALDSON 12 172,50 2.070,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:16:34

FILTRO
LUBRIFICANTE
RETRO
ESCAVADEIRA
JH

TEC-FIL 12 167,00 2.004,00 Sim

0012 - FILTRO COMBUST. AUX. RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:09:03

DONALDSON DONALDSON 12 209,44 2.513,28 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:06:09

PSC878 TECFIL 12 123,00 1.476,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:16:58

FILTRO
COMBUST. AUX.
RETRO
ESCAVADEIRA J

TEC-FIL 12 190,00 2.280,00 Sim

0013 - FILTRO DE AR INTERNO RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:09:12

DONALDSON DONALDSON 12 261,80 3.141,60 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
18:21:27

P611189 DONALDSON 12 165,00 1.980,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:17:31

FILTRO DE AR
INTERNO RETRO
ESCAVADEIRA

TEC-FIL 12 237,12 2.845,44 Sim

0014 - FILTRO LUBRIFICANTE - PA CARREGADERA XCMG ZL30G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:09:20

DONALDSON DONALDSON 12 83,82 1.005,84 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:17:59

FILTRO
LUBRIFICANTE -
PA
CARREGADERA

TEC-FIL 12 76,00 912,00 Sim

0015 - FILTRO COMBUSTIVEL - Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ CARREG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:09:31

DONALDSON DONALDSON 12 50,16 601,92 Sim

0016 - FILTRO COMBUST. RETRO ESCAVDEIRA CASE 580N
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:09:43

DONALDSON DONALDSON 12 63,58 762,96 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:08:47

PSC879 TECFIL 12 124,35 1.492,20 Sim

0017 - FILTRO DE AR INTERNO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:09:52

DONALDSON DONALDSON 12 88,66 1.063,92 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:09:17

ARS889 TECFIL 12 73,50 882,00 Sim
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VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:20:14

FILTRO DE AR
INTERNO -
RETRO
ESCAVADEIRA

TEC-FIL 12 80,00 960,00 Sim

0018 - FILTRO DE AR EXTERNO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:10:02

DONALDSON DONALDSON 12 167,39 2.008,68 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:09:30

ARS8889 TECFIL 12 104,85 1.258,20 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:20:39

FILTRO DE AR
EXTERNO -
RETRO
ESCAVADEIRA

TEC-FIL 12 151,62 1.819,44 Sim

0019 - FILTRO LUBRIFICANTE - RETRO ESCAVADDEIRA CASE 580N
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:10:10

DONALDSON DONALDSON 12 146,30 1.755,60 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:09:38

PSL283 TECFIL 12 89,85 1.078,20 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:21:04

FILTRO
LUBRIFICANTE -
RETRO
ESCAVADDEIRA

TEC-FIL 12 132,50 1.590,00 Sim

0020 - FILTRO RACOR - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:10:19

DONALDSON DONALDSON 12 210,10 2.521,20 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:10:24

PSC493 TECFIL 12 88,50 1.062,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:21:33

FILTRO RACOR -
RETRO
ESCAVADEIRA
CASE

TEC-FIL 12 190,12 2.281,44 Sim

0021 - FILTRO HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:14:19

DONALDSON DONALDSON 12 448,58 5.382,96 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
18:23:24

P569206 DONALDSON 12 549,99 6.599,88 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:22:02

FILTRO
HIDRAULICO -
RETRO
ESCAVADEIRA
CA

TEC-FIL 12 407,00 4.884,00 Sim

0022 - FILTRO COMBUSTIVEL - Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ C
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:14:28

DONALDSON DONALDSON 12 46,20 554,40 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
18:24:39

PSC72/2 TECFIL 12 25,00 300,00 Sim

0023 - FILTRO HIDRAULICO - Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ C
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:14:49

DONALDSON DONALDSON 12 845,68 10.148,16 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
18:26:48

UH1120P UNIIFILTER 12 980,00 11.760,00 Sim

0024 - FILTRO DE AR EXTERNO - Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ C
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:15:10

DONALDSON DONALDSON 12 213,40 2.560,80 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:12:21

UARS25492P UNIFILTER 12 358,50 4.302,00 Sim

0025 - FILTRO DE AR INTERNO - Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ C
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:15:23

DONALDSON DONALDSON 12 167,86 2.014,32 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:13:59

UARS25491F UNIFILTER 12 133,50 1.602,00 Sim

0026 - FILTRO LUBRIFICANTE - Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ C
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:15:32

DONALDSON DONALDSON 12 118,14 1.417,68 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:14:52

PSL280 TECFIL 12 48,00 576,00 Sim

0027 - FILTRO TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½O - Pï¿½
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:15:41

DONALDSON DONALDSON 12 211,64 2.539,68 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:16:13

UH6785P UNIFILTER 12 598,50 7.182,00 Sim

0028 - FILTRO AR EXTERNO - VW 13-190 MAN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:15:51

MAN MAN 60 141,90 8.514,00 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:16:32

ARS9839 TECFIL 60 134,85 8.091,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:23:19

FILTRO AR
EXTERNO - VW
13-190 MAN

TEC-FIL 60 128,42 7.705,20 Sim

0029 - FILTRO AR INTERNO - VW 13-190 MAN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:16:01

MAN MAN 58 94,60 5.486,80 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:16:49

ASR839 TECFIL 58 74,85 4.341,30 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:23:43

FILTRO AR
INTERNO - VW
13-190 MAN

TEC-FIL 58 85,62 4.965,96 Sim

0030 - FILTRO LUBRIFICANTE - VW 13-190 MAN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:16:10

MAN MAN 63 128,92 8.121,96 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:17:08

PEL1998 TECFIL 63 103,50 6.520,50 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:24:10

FILTRO
LUBRIFICANTE -
VW 13-190 MAN

TEC-FIL 63 116,62 7.347,06 Sim

0031 - FILTRO COMBUSTIVEL - VW 13-190 MAN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:18:51

MAN MAN 38 201,30 7.649,40 Sim
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HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:17:37

PSC3014 TECFIL 38 134,85 5.124,30 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:24:44

FILTRO
COMBUSTIVEL -
VW 13-190 MAN

TEC-FIL 38 182,12 6.920,56 Sim

0032 - FILTRO RACOR - VW 13-190 MAN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:19:05

PARKER PARKER 47 254,98 11.984,06 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
18:30:21

R120LJ10MAQII PARKER 47 268,50 12.619,50 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:25:05

FILTRO RACOR -
VW 13-190 MAN

TEC-FIL 47 231,00 10.857,00 Sim

0033 - FILTRO VALVULA PU
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:19:12

PARKER PARKER 40 166,10 6.644,00 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:20:26

RAD30011 PARKER 40 313,50 12.540,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:25:28

FILTRO VALVULA
PU

TEC-FIL 40 150,12 6.004,80 Sim

0034 - FILTRO HIDRAULICO XCMG XL30BR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:19:22

DONALDSON DONALDSON 15 585,42 8.781,30 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:25:51

FILTRO
HIDRAULICO
XCMG XL30BR

TEC-FIL 15 531,62 7.974,30 Sim

0035 - FILTRO TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:19:32

DONALDSON DONALDSON 15 767,58 11.513,70 Sim

0036 - FILTRO COPO TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:19:40

DONALDSON DONALDSON 32 23,54 753,28 Sim

0037 - FILTRO DE OLEO DIREï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:19:50

DONALDSON DONALDSON 12 510,84 6.130,08 Sim

0038 - FILTRO LUBRIF. CUMMINS ELET. 6C
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:19:58

MAN MAN 13 188,98 2.456,74 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:21:27

PSL283 TECFIL 13 89,85 1.168,05 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:26:20

FILTRO LUBRIF.
CUMMINS ELET.
6C

TEC-FIL 13 171,00 2.223,00 Sim

0039 - FILTRO COMBUST. MERCEDES ELETRONICO 4C
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:20:09

MAN MAN 13 108,68 1.412,84 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:22:53

PEC3022 TECFIL 13 58,50 760,50 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:26:40

FILTRO
COMBUST.
MERCEDES
ELETRONICO 4C

TEC-FIL 13 98,00 1.274,00 Sim

0040 - FILTRO RACOR MERCEDES ELETRONICO 4C
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:20:17

MAN MAN20130 13 138,16 1.796,08 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:23:47

WK1060/4 MANN 13 178,50 2.320,50 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:27:01

FILTRO RACOR
MERCEDES
ELETRONICO 4C

TEC-FIL 13 125,00 1.625,00 Sim

0041 - FILTRO LUBRIF MERCEDES ELETRONICO 4 C
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:23:39

MAN MAN 13 68,64 892,32 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:24:41

PEL2003 TECFIL 13 39,00 507,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:28:32

FILTRO LUBRIF
MERCEDES
ELETRONICO 4 C

TEC-FIL 13 62,00 806,00 Sim

0042 - FILTRO COMBUST. MASSEY 4C
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:23:50

WEGA WEGA 12 98,56 1.182,72 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:30:19

PSC496 TECFIL 12 45,00 540,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:28:54

FILTRO
COMBUST.
MASSEY 4C

TEC-FIL 12 89,00 1.068,00 Sim

0043 - FILTRO RACOR MASSEY 4C
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:24:35

WEGA WEGA 12 310,42 3.725,04 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:31:17

R26A50 PARKER 12 98,80 1.185,60 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:29:18

FILTRO RACOR
MASSEY 4C

TEC-FIL 12 30,52 366,24 Sim

0044 - FILTRO TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½O
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:24:52

WEGA WEGA 12 310,42 3.725,04 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:32:18

MF4435 FRAM 12 280,00 3.360,00 Sim

0045 - FILTRO COMBUST. NEW HOLLAND 4C
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:25:03

WEGA WEGA 12 45,65 547,80 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:33:08

PSC879 TECFIL 12 125,00 1.500,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:29:40

FILTRO
COMBUST. NEW
HOLLAND 4C

TEC-FIL 12 41,00 492,00 Sim
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0046 - FILTRO LUBRIF. NEW HOLLAND 4C
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:25:11

WEGA WEGA 12 108,90 1.306,80 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:33:58

PSJ156 TECFIL 12 128,00 1.536,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:30:06

FILTRO LUBRIF.
NEW HOLLAND
4C

TEC-FIL 12 98,62 1.183,44 Sim

0047 - FILTRO COMBUST. CUMMINS BOMB INJETORA 6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:25:22

WEGA WEGA 12 49,09 589,08 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:26:00

PSC411 TECFIL 12 52,50 630,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:30:26

FILTRO
COMBUST.
CUMMINS BOMB
INJETORA 6

TEC-FIL 12 44,00 528,00 Sim

0048 - FILTRO RACOR CUMMINS BOMBA INJ.6C
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:25:56

PARKER PARKER 12 71,94 863,28 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:26:51

PSC72/2 TECFIL 12 19,35 232,20 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:30:48

FILTRO RACOR
CUMMINS
BOMBA INJ.6C

TEC-FIL 12 65,00 780,00 Sim

0049 - FILTRO LUBRIF. CUMMINS BOMBA INJ. 6C
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:26:10

PARKER PARKER 12 73,04 876,48 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:27:52

PSL280 TECFIL 12 52,50 630,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:31:07

FILTRO LUBRIF.
CUMMINS
BOMBA INJ. 6C

TEC-FIL 12 66,00 792,00 Sim

0050 - FILTRO LUBRIFICANTE RETRO 580N CASE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:26:29

DONALDSON DONALDSON 12 168,96 2.027,52 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:28:30

PSL283 TECFIL 12 89,85 1.078,20 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/06/2021 -
23:31:28

FILTRO
LUBRIFICANTE
RETRO 580N
CASE

TEC-FIL 12 153,00 1.836,00 Sim

0051 - FILTRO RACOR NEW HOLLAND 4C ELET.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:31:38

DONALDSON DONALDSON 12 227,26 2.727,12 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:40:48

0986BF0220 BOSCH 12 165,00 1.980,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:46:17

FILTRO RACOR
NEW HOLLAND
4C ELET.

TEC-FIL 12 206,00 2.472,00 Sim

0052 - FILTRO LUBRIF. XCMG GR 1803BR
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:31:50

DONALDSON DONALDSON 12 172,92 2.075,04 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
18:36:46

LF3970 FLEETIGUARD 12 169,50 2.034,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:46:48

FILTRO LUBRIF.
XCMG GR
1803BR

TEC-FIL 12 156,62 1.879,44 Sim

0053 - FILTRO COMBUST. XCMG GR1803BR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:32:41

DONALDSON DONALDSON 10 695,20 6.952,00 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:31:18

FF5612 FLEETIGUARD 10 658,50 6.585,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:47:28

FILTRO
COMBUST.
XCMG GR1803BR

TEC-FIL 10 631,12 6.311,20 Sim

0054 - FILTRO COMBUST. AUX. XCMG GR1803BR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:32:54

DONALDSON DONALDSON 12 331,98 3.983,76 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:32:03

FS9732 FLEETIGUARD 12 324,00 3.888,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:48:00

FILTRO
COMBUST. AUX.
XCMG GR1803BR

TEC-FIL 12 301,00 3.612,00 Sim

0055 - FILTRO RACOR XCMG GR 1803BR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:33:05

DONALDSON DONALDSON 12 176,66 2.119,92 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:33:02

FS19816 FLEETIGUARD 12 583,50 7.002,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:48:24

FILTRO RACOR
XCMG GR
1803BR

TEC-FIL 12 160,00 1.920,00 Sim

0056 - FILTRO AR EXTERNO XCMG GR 1803BR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:33:15

DONALDSON DONALDSON 15 308,44 4.626,60 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:34:01

UA6155P UNIFILTER 15 591,00 8.865,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:48:49

FILTRO AR
EXTERNO XCMG
GR 1803BR

TEC-FIL 15 279,62 4.194,30 Sim

0057 - FILTRO E AR INTERNO XCMG GR 1803BR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:33:26

DONALDSON DONALDSON 12 195,80 2.349,60 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:35:16

UA6156P UNIFILTER 12 322,50 3.870,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:49:13

FILTRO E AR
INTERNO XCMG
GR 1803BR

TEC-FIL 12 177,12 2.125,44 Sim

0058 - FILTRO TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:33:38

DONALDSON DONALDSON 12 937,42 11.249,04 Sim
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HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:42:09

TH175/1 TECFIL 12 580,00 6.960,00 Sim

0059 - FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT FIORINO 2013
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:34:01

TEC.FIL TEC.FIL 62 32,34 2.005,08 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:35:50

PSL55 TECFIL 62 19,35 1.199,70 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:49:37

FILTRO
LUBRIFICANTE -
FIAT FIORINO
2013

TEC-FIL 62 29,00 1.798,00 Sim

0060 - FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT FIORINO 2019
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:35:57

PSL55 TECFIL 62 19,35 1.199,70 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:49:58

FILTRO
LUBRIFICANTE -
FIAT FIORINO
2019

TEC-FIL 62 30,12 1.867,44 Sim

0061 - FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT FIORINO 2013
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:37:16

TEC.FIL TEC.FIL 62 36,49 2.262,38 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:36:24

GI40/7 TECFIL 62 20,85 1.292,70 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:50:32

FILTRO
COMBUSTIVEL -
FIAT FIORINO
2013

TEC-FIL 62 32,62 2.022,44 Sim

0062 - FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT FIORINO 2019
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:37:26

TEC.FIL TEC.FIL 56 46,20 2.587,20 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:36:34

GI40/7 TECFIL 56 20,85 1.167,60 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:50:58

FILTRO
COMBUSTIVEL -
FIAT FIORINO
2019

TEC-FIL 56 41,62 2.330,72 Sim

0063 - FILTRO DE AR EXTERNO - FIAT FIORINO 2013
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:37:35

TEC.FIL TEC.FIL 52 45,84 2.383,68 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:36:45

ARL4147 TECFIL 52 30,00 1.560,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:51:54

FILTRO DE AR
EXTERNO - FIAT
FIORINO 2013

TEC-FIL 52 41,00 2.132,00 Sim

0064 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - FIAT FIORINO 2019/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:38:17

TEC.FIL TEC.FIL 56 44,55 2.494,80 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:37:20

ACP906 TECFIL 56 20,85 1.167,60 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:52:15

FILTRO DE AR
CONDICIONADO -
FIAT FIORINO

TEC-FIL 56 40,00 2.240,00 Sim

0065 - FILTRO AR CONDICIONADO - TOYOTA HILUX 2019/2020
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:39:06

TEC.FIL TEC.FIL 18 58,85 1.059,30 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:37:31

ACP889 TECFIL 18 24,00 432,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:52:38

FILTRO AR
CONDICIONADO -
TOYOTA HILUX

TEC-FIL 18 53,00 954,00 Sim

0066 - FILTRO AR DO MOTOR - TOYOTA HILUX DIESEL 2019/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:39:23

TEC.FIL TEC.FIL 18 199,84 3.597,12 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:37:38

ARL2206 TECFIL 18 73,50 1.323,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:53:02

FILTRO AR DO
MOTOR -
TOYOTA HILUX
DIESEL

TEC-FIL 18 181,00 3.258,00 Sim

0067 - FILTRO COMBUSTIVEL - TOYOTA HILUX DIESEL 2019/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:39:55

TEC.FIL TEC.FIL 18 150,51 2.709,18 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:37:51

PEC953 TECFIL 18 64,35 1.158,30 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:53:24

FILTRO
COMBUSTIVEL -
TOYOTA HILUX
DIESEL

TEC-FIL 18 136,00 2.448,00 Sim

0068 - FILTRO LUBRIF. TOYOTA HILUX DIESEL 2019/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:40:04

TEC.FIL TEC.FIL 18 49,28 887,04 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:37:59

PSL127 TECFIL 18 29,85 537,30 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:53:49

FILTRO LUBRIF.
TOYOTA HILUX
DIESEL

TEC-FIL 18 44,00 792,00 Sim

0069 - FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT DOBLO 2015 MAHLE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:40:43

TEC.FIL TEC.FIL 24 33,66 807,84 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:38:12

PEL119 TECFIL 24 32,49 779,76 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:54:14

FILTRO
LUBRIFICANTE -
FIAT DOBLO 2015

TEC-FIL 24 30,00 720,00 Sim

0070 - FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT DOBLO 2015
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:40:51

TEC.FIL TEC.FIL 24 39,82 955,68 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:38:18

GI04/7 TECFIL 24 19,35 464,40 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:54:38

FILTRO
COMBUSTIVEL -
FIAT DOBLO 2015

TEC-FIL 24 36,00 864,00 Sim

0071 - FILTRO AR CONDICIONADO - FIAT DOBLO 2015 MAHLE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:44:06

TEC.FIL TEC.FIL 38 51,92 1.972,96 Sim
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HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:44:58

ACP131 TECFIL 38 35,00 1.330,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:55:08

FILTRO AR
CONDICIONADO -
FIAT DOBLO 2015

TEC-FIL 38 46,62 1.771,56 Sim

0072 - FILTRO AR CONDICIONADO - FORD RANGER DIESEL MAHLE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:44:34

TEC.FIL TEC.FIL 12 140,58 1.686,96 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:38:52

ACP202 TECFIL 12 28,50 342,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:55:35

FILTRO AR
CONDICIONADO -
FORD RANGER

TEC-FIL 12 127,00 1.524,00 Sim

0073 - FILTRO LUBIFICANTE - FORD RANGER DIESEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:45:07

TEC.FIL TEC.FIL 12 74,36 892,32 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:46:27

PEL309 TECFIL 12 52,00 624,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:55:56

FILTRO
LUBIFICANTE -
FORD RANGER
DIESEL

TEC-FIL 12 67,00 804,00 Sim

0074 - FILTRO COMBUSTIVEL - FORD RANGER DIESEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:45:27

TEC.FIL TEC.FIL 12 84,42 1.013,04 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:47:26

PC951 TECFIL 12 62,00 744,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:56:15

FILTRO
COMBUSTIVEL -
FORD RANGER
DIESEL

TEC-FIL 12 76,00 912,00 Sim

0075 - FILTRO AR EXTERNO - FORD RANGER DIESEL MAHLE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:45:50

TEC.FIL TEC.FIL 12 93,31 1.119,72 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:48:13

ARS7994 TECFIL 12 196,00 2.352,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:56:42

FILTRO AR
EXTERNO -
FORD RANGER
DIESEL

TEC-FIL 12 84,00 1.008,00 Sim

0076 - FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT DUCATO MULTI 2009/2010
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:46:15

TEC.FIL TEC.FIL 12 129,58 1.554,96 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:39:20

PSL657 TECFIL 12 40,50 486,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:57:08

FILTRO
LUBRIFICANTE -
FIAT DUCATO
MULTI

TEC-FIL 12 117,00 1.404,00 Sim

0077 - FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT DUCATO MULTI 2009/2010
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:46:34

TEC.FIL TEC.FIL 12 170,50 2.046,00 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:39:29

PEC3023 TECFIL 12 74,85 898,20 Sim
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VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:58:16

FILTRO
COMBUSTIVEL -
FIAT DUCATO
MULTI

TEC-FIL 12 154,12 1.849,44 Sim

0078 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - FIAT DUCATO MULTI 2009/2010
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:46:50

TEC.FIL TEC.FIL 12 116,16 1.393,92 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:49:00

ACP105 TECFIL 12 62,00 744,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:58:02

FILTRO DE AR
CONDICIONADO -
FIAT DUCATO

TEC-FIL 12 105,00 1.260,00 Sim

0079 - FILTRO DE AR EXTERNO - FIAT DUCATO MULTI 2009/2010
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:47:15

TEC.FIL TEC.FIL 16 203,72 3.259,52 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:39:47

ARS1013 TECFIL 16 73,50 1.176,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:58:45

FILTRO DE AR
EXTERNO - FIAT
DUCATO MULTI

TEC-FIL 16 184,62 2.953,92 Sim

0080 - FILTRO AR CONDICIONADO WEG - FIAT TORO FREEDON AT9 D.2019
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:47:35

TEC.FIL TEC.FIL 12 129,58 1.554,96 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:39:55

ACP907 TECFIL 12 27,00 324,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:59:11

FILTRO AR
CONDICIONADO
WEG - FIAT
TORO

TEC-FIL 12 117,00 1.404,00 Sim

0081 - FILTRO AR EXTERNO - FIAT TORO FREEDON AT9 D.2019
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:53:34

TEC.FIL TEC.FIL 12 154,88 1.858,56 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:40:19

ARL4157 TECFIL 12 53,85 646,20 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
00:59:41

FILTRO AR
EXTERNO - FIAT
TORO FREEDON
AT

TEC-FIL 12 140,00 1.680,00 Sim

0082 - FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT TORO FREEDON AT9 D. 2019
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:53:55

TEC.FIL TEC.FIL 12 197,78 2.373,36 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:40:30

PEC3041 TECFIL 12 151,50 1.818,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:00:10

FILTRO
COMBUSTIVEL -
FIAT TORO
FREEDON

TEC-FIL 12 179,00 2.148,00 Sim

0083 - FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT TORO FREEDON AT9 D. 2019
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:54:22

TEC.FIL TEC.FIL 12 147,84 1.774,08 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:40:41

PEL727 TECFIL 12 95,85 1.150,20 Sim
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VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:00:44

FILTRO
LUBRIFICANTE -
FIAT TORO
FREEDON

TEC-FIL 12 134,00 1.608,00 Sim

0084 - FILTRO AR EXTERNO - FURGAO 415 SPRITER MERCEDES BENZ 2019
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:54:39

TEC.FIL TEC.FIL 12 212,96 2.555,52 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:40:51

ARL3751 TECFIL 12 88,50 1.062,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:01:12

FILTRO AR
EXTERNO -
FURGAO 415
SPRITER

TEC-FIL 12 193,00 2.316,00 Sim

0085 - FILTRO LUBRIFICANTE - FURGAO 415 SPRITER MERCEDES BENZ 2019
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:55:05

TEC.FIL TEC.FIL 12 146,52 1.758,24 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:42:09

PEL676 TECFIL 12 48,00 576,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:01:40

FILTRO
LUBRIFICANTE -
FURGAO 415
SPRITER

TEC-FIL 12 132,62 1.591,44 Sim

0086 - FILTRO COMBUSTIVEL - FURGAO 415 SPRITER MERCEDES BENZ 2019
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:55:29

TEC.FIL TEC.FIL 12 256,52 3.078,24 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:42:59

PSC884 TECFIL 12 418,50 5.022,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:02:11

FILTRO
COMBUSTIVEL -
FURGAO 415
SPRITER

TEC-FIL 12 232,62 2.791,44 Sim

0087 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - FURGAO 415 SPRITER MERCEDES BENZ 2019
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:55:49

TEC.FIL TEC.FIL 12 174,90 2.098,80 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:44:10

ACP601 TECFIL 12 103,50 1.242,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:02:41

FILTRO DE AR
CONDICIONADO -
FURGAO 415 S

TEC-FIL 12 158,06 1.896,72 Sim

0088 - FILTRO AR EXTERNO ONIBUS VW 15-190 MAN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:56:31

TEC.FIL TEC.FIL 36 169,76 6.111,36 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:45:11

ARS9839 TECFIL 36 134,85 4.854,60 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:03:11

FILTRO AR
EXTERNO
ONIBUS VW 15-
190 MAN

TEC-FIL 36 153,62 5.530,32 Sim

0089 - FILTRO DE AR INTERNO ONIBUS VW 15-190 MAN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:56:54

TEC.FIL TEC.FIL 36 94,60 3.405,60 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:49:17

ARS839 TECFIL 36 103,50 3.726,00 Sim
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VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:03:35

FILTRO DE AR
INTERNO
ONIBUS VW 15-
190 MA

TEC-FIL 36 85,12 3.064,32 Sim

0090 - FILTRO LUBRIF. ONIBUS VW 15-190 MAN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

04/06/2021 -
23:57:14

MAN MAN 36 161,92 5.829,12 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:50:40

PSL160 TECFIL 36 133,50 4.806,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:03:58

FILTRO LUBRIF.
ONIBUS VW 15-
190 MAN

TEC-FIL 36 146,12 5.260,32 Sim

0091 - FILTRO COMBUST. ONIBUS VW 15-190 MAN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
11:50:07

MAN MAN 36 198,00 7.128,00 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:51:35

PEC3014 TECFIL 36 141,00 5.076,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:04:30

FILTRO
COMBUST.
ONIBUS VW 15-
190 MAN

TEC-FIL 36 179,06 6.446,16 Sim

0092 - FILTRO RACOR ONIBUS VW 15-190 MAN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
11:50:15

PARKER PARKER 36 245,30 8.830,80 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
10:53:05

R120LJ10MAQI-II PARKER 36 269,85 9.714,60 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:04:54

FILTRO RACOR
ONIBUS VW 15-
190 MAN

TEC-FIL 36 222,06 7.994,16 Sim

0093 - FILTRO COMBUST.AUXILIAR ONIBUS VW 15-190 MAN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
11:50:35

PARKER PARKER 36 140,80 5.068,80 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
19:38:57

2R0127177J MAN 36 200,00 7.200,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:05:16

FILTRO
COMBUST.AUXILIAR
ONIBUS VW 15-
190

TEC-FIL 36 127,06 4.574,16 Sim

0094 - FILTRO VALVULA PU MAHLE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
11:51:03

PARKER PARKER 35 164,34 5.751,90 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:51:38

RAD30011 PARKER 35 314,85 11.019,75 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:05:39

FILTRO VALVULA
PU MAHLE

TEC-FIL 35 148,62 5.201,70 Sim

0095 - FILTRO LUBRIF. MICRO ONIBUS VOLARE V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
11:51:28

WEGA WEGA 24 78,32 1.879,68 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:52:08

PSL962 TECFIL 24 37,50 900,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:06:03

FILTRO LUBRIF.
MICRO ONIBUS
VOLARE V8

TEC-FIL 24 70,62 1.694,88 Sim
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0096 - FILTRO COMBUST. MICRO ONIB VOLARE V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
11:51:57

WEGA WEGA 24 269,14 6.459,36 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:52:11

PSC353 TECFIL 24 18,00 432,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:06:35

FILTRO
COMBUST.
MICRO ONIB
VOLARE V8

TEC-FIL 24 243,96 5.855,04 Sim

0097 - FILTRO RACOR S/COPO VOLARE V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
11:52:16

WEGA WEGA 24 113,52 2.724,48 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:52:14

PSD970/1 TECFIL 24 52,50 1.260,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:07:02

FILTRO RACOR
S/COPO VOLARE
V8

TEC-FIL 24 102,62 2.462,88 Sim

0098 - FILTRO RACOR AUXILIAR C/ COPO VOLARE V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
11:52:35

WEGA WEGA 24 145,20 3.484,80 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
19:38:40

2R0127177J MAN 24 110,00 2.640,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:07:25

FILTRO RACOR
AUXILIAR C/
COPO VOLARE
V8

TEC-FIL 24 131,12 3.146,88 Sim

0099 - FILTRO AR EXTERNO VOLARE V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
11:53:45

WEGA WEGA 24 140,80 3.379,20 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:53:19

ARS3003 TECFIL 24 118,50 2.844,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:07:56

FILTRO AR
EXTERNO
VOLARE V8

TEC-FIL 24 127,06 3.049,44 Sim

0100 - FILTRO AR INTERNO VOLARE V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
11:54:04

WEGA WEGA 45 109,56 4.930,20 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
11:03:22

ASR203 TECFIL 45 88,50 3.982,50 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:08:22

FILTRO AR
INTERNO
VOLARE V8

TEC-FIL 45 98,62 4.437,90 Sim

0101 - FILTRO COMBUSTIVEL AUX. VOLARE V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:15:24

WEGA WEGA 24 152,46 3.659,04 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:54:13

PSC491 TECFIL 24 110,00 2.640,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:08:55

FILTRO
COMBUSTIVEL
AUX. VOLARE V8

TEC-FIL 24 137,62 3.302,88 Sim

0102 - FILTRO DE AR EXT IVECO 70 C17
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:15:43

WEGA WEGA 24 189,20 4.540,80 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:54:48

ARS8236 TECFIL 24 103,50 2.484,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:09:17

FILTRO DE AR
EXT IVECO 70
C17

TEC-FIL 24 171,06 4.105,44 Sim

0103 - FILTRO DE AR INT IVECO 70C17
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:16:02

WEGAw WEGA 24 175,56 4.213,44 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
11:05:34

ARS234 TECFIL 24 123,00 2.952,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:09:43

FILTRO DE AR
INT IVECO 70C17

TEC-FIL 24 158,62 3.806,88 Sim

0104 - FILTRO LUBRIF. IVECO 70CC17
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:16:22

WEGA WEGA 24 130,46 3.131,04 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
11:06:31

PSL655 TECFIL 24 69,00 1.656,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:10:07

FILTRO LUBRIF.
IVECO 70CC17

TEC-FIL 24 117,62 2.822,88 Sim

0105 - FILTRO COMBUSTIVEL IVECO 70C17
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:16:43

WEGA WEGA 24 117,70 2.824,80 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
11:07:17

PEC3045 TECFIL 24 133,50 3.204,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:13:37

FILTRO
COMBUSTIVEL
IVECO 70C17

TEC-FIL 24 106,06 2.545,44 Sim

0106 - FILTRO RACOR IVECO 70C17
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:17:14

WEGA WEGA 24 110,88 2.661,12 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
11:08:58

R6010MJ PARKER 24 268,50 6.444,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:13:59

FILTRO RACOR
IVECO 70C17

TEC-FIL 24 99,80 2.395,20 Sim

0107 - FILTRO LUBRIFICANTE AUX. VOLARE V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:17:40

WEGA WEGA 24 233,86 5.612,64 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
11:10:21

PSL962 TECFIL 24 37,50 900,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:14:20

FILTRO
LUBRIFICANTE
AUX. VOLARE V8

TEC-FIL 24 211,62 5.078,88 Sim

0108 - FILTRO LUBRIFICANTE - CHEV/SPIN 1.8L MT LT 2014/2015
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:18:06

TEC.FIL TEC.FIL 7 123,86 867,02 Sim
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HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
11:11:20

PSL619 TECFIL 7 18,00 126,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:14:50

FILTRO
LUBRIFICANTE -
CHEV/SPIN 1.8L
MT

TEC-FIL 7 111,12 777,84 Sim

0109 - FILTRO COMBUSTIVEL - CHEV/SPIN 1.8L MT LT 2014/2015
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:18:25

TEC.FIL TEC.FIL 7 118,58 830,06 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
11:12:36

GI04/7 TECFIL 7 22,50 157,50 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:15:18

FILTRO
COMBUSTIVEL -
CHEV/SPIN 1.8L
MT L

TEC-FIL 7 107,00 749,00 Sim

0110 - FILTRO DE AR INTERNO - CHEV/SPIN 1.8L MT LT 2014/2015
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:18:43

TEC.FIL TEC.FIL 10 126,72 1.267,20 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
11:13:28

ACP126 TECFIL 10 28,50 285,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:15:42

FILTRO DE AR
INTERNO -
CHEV/SPIN 1.8L
MT

TEC-FIL 10 114,12 1.141,20 Sim

0111 - FILTRO DE AR EXTERNO - CHEV/SPIN 1.8L MT LT 2014/2015
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:25:15

TEC.FIL TEC.FIL 10 116,24 1.162,40 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
11:14:37

ARL8829 TECFIL 10 40,50 405,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:16:04

FILTRO DE AR
EXTERNO -
CHEV/SPIN 1.8L
MT

TEC-FIL 10 105,00 1.050,00 Sim

0112 - FILTRO LUBRIFICANTE - VW/GOL 1.0L MC4 2019/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:25:40

TEC.FIL TEC.FIL 7 54,12 378,84 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
11:15:24

PSL560 TECFIL 7 27,00 189,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:16:28

FILTRO
LUBRIFICANTE -
VW/GOL 1.0L
MC4

TEC-FIL 7 48,62 340,34 Sim

0113 - FILTRO COMBUSTIVEL - VW/GOL 1.0L MC4 2019/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:25:54

TEC.FIL TEC.FIL 7 63,99 447,93 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
11:16:25

GI50/7 TECFIL 7 22,50 157,50 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:17:07

FILTRO
COMBUSTIVEL -
VW/GOL 1.0L
MC4 201

TEC-FIL 7 57,62 403,34 Sim

0114 - FILTRO DE AR INTERNO - VW/GOL 1.0L MC4 2019/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:26:15

TEC.FIL TEC.FIL 10 83,82 838,20 Sim
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HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
11:17:34

ACP303 TECFIL 10 24,00 240,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:17:29

FILTRO DE AR
INTERNO -
VW/GOL 1.0L
MC4 2

TEC-FIL 10 75,12 751,20 Sim

0115 - FILTRO DE AR EXTERNO - VW/GOL 1.0L MC4 2019/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:26:33

TEC.FIL TEC.FIL 10 70,62 706,20 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
11:18:17

ARL6080 TECFIL 10 39,00 390,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:17:53

FILTRO DE AR
EXTERNO -
VW/GOL 1.0L
MC4 2

TEC-FIL 10 63,12 631,20 Sim

0116 - FILTRO DE AR EXTERNO NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:27:02

DONALDSON DONALDSON 8 736,09 5.888,72 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:57:03

87682989 DONALDSON 8 150,00 1.200,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:18:21

FILTRO DE AR
EXTERNO NEW
HOLLAND
J8JP273

TEC-FIL 8 668,12 5.344,96 Sim

0117 - FILTRO DE COMBUSTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½VEL NEW
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:27:24

DONALDSON DONALDSON 8 237,27 1.898,16 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
17:15:28

FS19732 FLEETGUARD 8 220,00 1.760,00 Sim

0118 - FILTRO LUBRIFICANTE NEW HOLLAND J8JP2732
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:27:41

DONALDSON DONALDSON 8 209,44 1.675,52 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
17:16:09

FS159 TECFIL 8 200,00 1.600,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:18:43

FILTRO
LUBRIFICANTE
NEW HOLLAND
J8JP2732

TEC-FIL 8 189,62 1.516,96 Sim

0119 - FILTRO HIDRï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ULICO NEW
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:28:19

DONALDSON DONALDSON 8 401,94 3.215,52 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
17:16:57

PSH827 TECFIL 8 250,00 2.000,00 Sim

0120 - FILTRO DE AR EXTERNO AGCO 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:28:44

DONALDSON DONALDSON 8 434,06 3.472,48 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
17:17:42

82642100 AGCO 8 200,00 1.600,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:19:08

FILTRO DE AR
EXTERNO AGCO
4275428460

TEC-FIL 8 393,26 3.146,08 Sim

0121 - FILTRO DE COMBUSTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½VEL
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:35:57

DONALDSON DONALDSON 8 152,60 1.220,80 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
17:18:29

6298164M1 AGCO 8 45,00 360,00 Sim

0122 - FILTRO LUBRIFICANTE AGCO 4275428460
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:36:13

DONALDSON DONALDSON 8 252,34 2.018,72 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
17:19:08

836647133 AGCO 8 68,00 544,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:19:32

FILTRO
LUBRIFICANTE
AGCO
4275428460

TEC-FIL 8 228,62 1.828,96 Sim

0123 - FILTRO HIDRï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ULICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:36:28

DONALDSON DONALDSON 8 450,60 3.604,80 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
17:20:01

4309229M1 AGCO 8 200,00 1.600,00 Sim

0124 - LUBRIFICANTE TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:38:10

PETRONAS PETRONAS 58 538,82 31.251,56 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
17:20:45

TEXACO TEXACO 58 583,50 33.843,00 Sim

0125 - LUBRIFICANTE TRANSMISSAO 10W30 1L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:38:33

PETRONAS PETRONAS 206 41,58 8.565,48 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:02:11

ESSENCIAL SN
MINERAL

LUBRAX 206 33,80 6.962,80 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:19:56

LUBRIFICANTE
TRANSMISSAO
10W30 1L

TEC-FIL 206 37,00 7.622,00 Sim

0126 - LUBRIFICANTE MOTOR A GASOLINA SJ 20W50 1L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:38:52

PETRONAS PETRONAS 932 38,80 36.161,60 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:03:12

HAVOLINE TEXACO 932 28,35 26.422,20 Sim

BRVO
DISTRIBUIDORA
EIRELI

30.273.846/0001-
66

10/06/2021 -
18:23:44

MINERAL SL
20W50

PETROL 932 28,80 26.841,60 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:20:17

LUBRIFICANTE
MOTOR A
GASOLINA SJ
20W50 1

TEC-FIL 932 28,00 26.096,00 Sim

0127 - LUBRIFICANTE CAIXA DE MARCHA SAE 90 1L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:39:13

PETRONAS PETRONAS 480 32,12 15.417,60 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:04:04

UNIVERSAL EP TAXACO 480 35,00 16.800,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:20:41

LUBRIFICANTE
CAIXA DE
MARCHA SAE 90
1L

TEC-FIL 480 28,62 13.737,60 Sim
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0128 - LUBRIFICANTE CAIXA DE MARCHA 90 20L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:39:42

PETRONAS PETRONAS 116 453,82 52.643,12 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:05:32

MULTIGEAR EP TEXACO 116 617,50 71.630,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:21:26

LUBRIFICANTE
CAIXA DE
MARCHA 90 20L

TEC-FIL 116 342,96 39.783,36 Sim

0129 - LUBRIFICANTE TRANSMISSAO E DIFERENCIAL 140 1L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:40:01

PETRONAS PETRONAS 242 100,36 24.287,12 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:06:22

URSA SAE 140 TEXACO 242 30,00 7.260,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:21:50

LUBRIFICANTE
TRANSMISSAO E
DIFERENCIAL 1

TEC-FIL 242 90,62 21.930,04 Sim

0130 - LUBRIFICANTE TRANSMISSAO E DIFERENCIAL 140 20L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
12:40:33

PETRONAS PETRONAS 142 545,47 77.456,74 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:07:13

URSA SAE 140 TEXACO 142 553,00 78.526,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:22:12

LUBRIFICANTE
TRANSMISSAO E
DIFERENCIAL 1

TEC-FIL 142 449,62 63.846,04 Sim

0131 - LUBRIFICANTE DIFERENCIAL 85W140 1L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
21:51:16

PETRONAS PETRONAS 281 170,04 47.781,24 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
19:46:45

MULTIGEAR LS
140

TEXACO 281 90,37 25.393,97 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:22:37

LUBRIFICANTE
DIFERENCIAL
85W140 1L

TEC-FIL 281 153,62 43.167,22 Sim

0132 - LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 20L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
21:51:50

PETRONAS PETRONAS 236 408,67 96.446,12 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:13:08

URSA SAE TEXACO 236 539,85 127.404,60 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:22:59

LUBRIFICANTE
MOTOR DIESEL
15W40 20L

TEC-FIL 236 308,62 72.834,32 Sim

0133 - LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 1L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
21:52:12

PETRONAS PETRONAS 824 40,26 33.174,24 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:14:02

URSA SAE TEXACO 824 29,85 24.596,40 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:23:18

LUBRIFICANTE
MOTOR DIESEL
15W40 1L

TEC-FIL 824 36,00 29.664,00 Sim

0134 - LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 40 1L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
21:52:58

PETRONAS PETRONAS 330 57,86 19.093,80 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:15:14

URSA SAE 40 TEXACO 330 28,35 9.355,50 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:23:35

LUBRIFICANTE
MOTOR DIESEL
40 1L

TEC-FIL 330 52,00 17.160,00 Sim

0135 - LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 40 20L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
21:53:31

PETRONAS PETRONAS 124 420,02 52.082,48 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:15:52

URSA SAE 40 TEXACO 124 478,50 59.334,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:23:55

LUBRIFICANTE
MOTOR DIESEL
40 20L

TEC-FIL 124 317,12 39.322,88 Sim

0136 - LUBRIFICANTE MULT-FUNCIONAL ATF SINTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½TI
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
21:53:56

PETRONAS PETRONAS 110 112,13 12.334,30 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:17:18

TEXAMATIC ATF TEXACO 110 82,50 9.075,00 Sim

0137 - LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 20L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
21:54:25

PETRONAS PETRONAS 132 461,49 60.916,68 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:18:42

RANDO HD 68 TEXACO 132 611,00 80.652,00 Sim

BRVO
DISTRIBUIDORA
EIRELI

30.273.846/0001-
66

10/06/2021 -
18:23:44

HIDRAULICO 68 PETROL 132 381,40 50.344,80 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:24:21

LUBRIFICANTE
HIDRAULICO 68
20L

TEC-FIL 132 380,52 50.228,64 Sim

0138 - LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 1L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
21:54:47

PETRONAS PETRONAS 190 132,88 25.247,20 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:19:34

CAPELLA 68 TEXACO 190 35,00 6.650,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:24:43

LUBRIFICANTE
HIDRAULICO 68
1L

TEC-FIL 190 119,62 22.727,80 Sim

0139 - LUBIFICANTE AUTOMOTIVO DIFERENCIAL E TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
21:55:02

PETRONAS PETRONAS 192 52,14 10.010,88 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:20:25

PETRONAS PETRONAS 192 82,50 15.840,00 Sim

0140 - GRAXA CHASSIS 20KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
21:55:24

PETRONAS PETRONAS 45 159,46 7.175,70 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:22:01

CA2 TEXACO 45 845,00 38.025,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:25:12

GRAXA CHASSIS
20KG

TEXSA 45 242,62 10.917,90 Sim
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0141 - GRAXA CHASSIS 10KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
21:58:42

PETRONAS PETRONAS 45 228,00 10.260,00 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
19:50:18

CA2 UNIGRAX 45 317,13 14.270,85 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:25:40

GRAXA CHASSIS
10KG

TEXSA 45 172,00 7.740,00 Sim

0142 - BATERIA 60 A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
22:00:08

BOSCH BOSCH 47 436,70 20.524,90 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

09/06/2021 -
08:50:36

M60GD MGE2 SLI MOURA 47 550,00 25.850,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:27:27

BATERIA 60 A UNIVERSAL 47 396,00 18.612,00 Sim

0143 - BATERIA 70 A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
22:00:26

BOSCH BOSCH 38 655,82 24.921,16 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
19:51:47

M70KD MGE2 SLI MOURA 38 850,00 32.300,00 Sim

BRVO
DISTRIBUIDORA
EIRELI

30.273.846/0001-
66

10/06/2021 -
18:23:44

JF70HD/E JUPITER 38 596,20 22.655,60 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:28:02

BATERIA 70 A UNIVERSAL 38 595,00 22.610,00 Sim

0144 - BATERIA 90 A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
22:00:44

BOSCH BOSCH 10 1.258,40 12.584,00 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

09/06/2021 -
08:47:49

M90TD MFA MOURA 10 1.000,00 10.000,00 Sim

BRVO
DISTRIBUIDORA
EIRELI

30.273.846/0001-
66

10/06/2021 -
18:23:44

JF90HD/E JUPITER 10 753,68 7.536,80 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:28:26

BATERIA 90 A UNIVERSAL 10 1.143,00 11.430,00 Sim

0145 - BATERIA 100 A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
22:01:14

BOSCH BOSCH 30 1.017,13 30.513,90 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

09/06/2021 -
08:45:56

M100HE MFA MOURA 30 1.100,00 33.000,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:29:01

BATERIA 100 A UNIVERSAL 30 839,12 25.173,60 Sim

0146 - BATERIA 150 A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
22:01:40

BOSCH BOSCH 24 1.213,63 29.127,12 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

09/06/2021 -
08:44:36

M150BD MFA MOURA 24 1.280,00 30.720,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:29:22

BATERIA 150 A UNIVERSAL 24 1.002,12 24.050,88 Sim
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0147 - BATERIA HONDA NXR 160 BROS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

09.203.370/0001-
09

05/06/2021 -
22:01:59

BOSCH BOSCH 4 214,94 859,76 Sim

HIGOR TUDO CASA
CONSTRUCAO EIRELI

24.051.297/0001-
82

10/06/2021 -
15:25:39

MA5-D MOURA 4 205,00 820,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

11/06/2021 -
01:29:43

BATERIA HONDA
NXR 160 BROS

UNIVERSAL 4 194,12 776,48 Sim

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

VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 120 dias

HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI 24.051.297/0001-82 60 dias

AUTO PECAS BATISTA LTDA 09.203.370/0001-09 60 dias

BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI 30.273.846/0001-66 60 dias

Lances Enviados
0001 - FILTRO DE AR EXTERNO - PATROL 120K
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:04:22 348,04 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

07/06/2021 - 21:23:17 314,46 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

10/06/2021 - 09:53:21 434,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:26:14 310,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:32:56 309,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 09:33:06 308,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 09:34:33 307,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:39:26 306,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:39:39 304,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 09:40:02 289,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:41:43 285,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 09:42:40 285,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0002 - FILTRO DE AR INTERNO - PATROL 120K
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:04:34 214,72 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

07/06/2021 - 21:24:16 194,92 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

10/06/2021 - 09:53:48 238,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:26:24 190,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:33:05 189,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 09:33:13 188,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:34:47 187,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:39:32 186,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:39:47 185,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 09:40:34 180,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 09:41:20 175,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0003 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PATROL 120K
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:04:42 479,16 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

07/06/2021 - 21:25:04 433,64 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

10/06/2021 - 18:14:56 208,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:33:21 208,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:34:27 410,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 09:34:55 207,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:39:38 207,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:40:16 205,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:44:53 195,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0004 - FILTRO TRANSMISSAO - PATROL 120K
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:04:52 812,68 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

07/06/2021 - 21:25:54 736,68 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

10/06/2021 - 09:58:18 703,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:33:27 703,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:34:43 700,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 09:35:13 699,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:39:43 699,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:40:15 698,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 09:40:28 695,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:41:02 694,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 09:41:41 690,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:44:35 688,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:45:03 685,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:49:35 670,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:50:23 680,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0005 - FILTRO COMBUSTIVEL AUX. - PATROL 120K
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:05:01 284,54 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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07/06/2021 - 21:26:49 258,16 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

10/06/2021 - 15:28:21 280,80 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:26:33 250,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:33:36 249,50 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:34:56 248,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 09:35:19 247,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:39:51 247,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:40:33 245,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:41:26 240,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 09:45:30 235,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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0006 - FILTRO LUBRIFICANTE - PATROL 120K
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:05:11 232,32 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

07/06/2021 - 21:27:31 210,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

10/06/2021 - 09:59:09 67,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:33:42 67,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:35:15 190,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 09:35:38 66,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:46:49 62,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0007 - FILTRO RACOR PATROL - PATROL 120K
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:05:21 302,06 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:00:50 173,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:13:53 274,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 09:33:48 173,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:35:26 250,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 09:35:44 172,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:40:04 172,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:40:40 170,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:46:30 160,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0008 - FILTRO RACOR - RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:05:38 147,18 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:01:52 193,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:14:21 133,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 09:26:40 130,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:33:55 129,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:35:40 127,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 09:35:51 126,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:47:46 120,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 09:48:10 120,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0009 - FILTRO COMBUSTIVEL - RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:05:48 116,96 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:03:03 123,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:15:08 106,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:26:48 102,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 09:34:00 101,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:35:52 100,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 09:35:57 100,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:36:05 99,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:43:09 98,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 09:47:16 92,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0010 - FILTRO DE AR EXTERNO - RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:05:55 351,22 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 18:19:07 299,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:16:06 319,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:34:09 289,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:36:05 290,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 09:36:14 288,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:40:24 288,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:40:47 285,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:48:21 280,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 09:48:56 270,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0011 - FILTRO LUBRIFICANTE RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:08:54 184,14 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:58:33 172,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:16:34 167,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:55:43 165,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:57:48 160,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 09:59:30 159,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:04:31 159,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 10:05:14 158,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:13:21 155,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:14:28 152,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0012 - FILTRO COMBUST. AUX. RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:09:03 209,44 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:06:09 123,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:16:58 190,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:58:03 180,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:04:37 122,50 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 10:05:24 121,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:13:36 175,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0013 - FILTRO DE AR INTERNO RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:09:12 261,80 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 18:21:27 165,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:17:31 237,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:58:18 220,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:04:43 164,50 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 10:05:32 164,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:19:28 162,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0014 - FILTRO LUBRIFICANTE - PA CARREGADERA XCMG ZL30G
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:09:20 83,82 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 23:17:59 76,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 09:58:31 75,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:08:41 70,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0015 - FILTRO COMBUSTIVEL - Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ CARREG
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:09:31 50,16 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:15:00 40,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0016 - FILTRO COMBUST. RETRO ESCAVDEIRA CASE 580N
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:09:43 63,58 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:08:47 124,35 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:57:30 63,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 09:58:43 60,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 09:59:15 59,95 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:09:52 58,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:10:46 57,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:11:56 55,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 10:13:58 53,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0017 - FILTRO DE AR INTERNO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:09:52 88,66 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:09:17 73,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:20:14 80,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 10:11:23 73,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:12:37 72,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:14:00 72,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:18:25 71,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:26:20 70,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:26:37 70,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0018 - FILTRO DE AR EXTERNO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:10:02 167,39 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 10:09:30 104,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:20:39 151,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 10:11:37 145,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:13:00 144,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:30:41 102,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:32:38 143,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0019 - FILTRO LUBRIFICANTE - RETRO ESCAVADDEIRA CASE 580N
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:10:10 146,30 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:09:38 89,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:21:04 132,50 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 10:12:35 125,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:32:26 124,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0020 - FILTRO RACOR - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:10:19 210,10 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:10:24 88,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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10/06/2021 - 23:21:33 190,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 10:12:21 185,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:32:14 184,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0021 - FILTRO HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:14:19 448,58 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 18:23:24 549,99 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:22:02 407,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 10:33:19 406,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:39:46 400,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:42:43 399,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:49:43 390,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:51:34 395,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0022 - FILTRO COMBUSTIVEL - Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ C
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:14:28 46,20 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 18:24:39 25,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:40:04 39,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0023 - FILTRO HIDRAULICO - Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ C
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:14:49 845,68 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 18:26:48 980,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:34:10 844,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:40:19 840,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:43:00 839,99 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:49:04 835,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:49:31 730,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0024 - FILTRO DE AR EXTERNO - Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ C
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:15:10 213,40 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:12:21 358,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 10:34:19 212,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:41:13 210,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:43:10 209,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:54:11 185,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:55:05 205,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0025 - FILTRO DE AR INTERNO - Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ C
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:15:23 167,86 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:13:59 133,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:41:35 140,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:54:28 139,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0026 - FILTRO LUBRIFICANTE - Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ C
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:15:32 118,14 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:14:52 48,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:41:58 98,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0027 - FILTRO TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½O - Pï¿½
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:15:41 211,64 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 10:16:13 598,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:43:19 211,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:57:17 205,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:58:59 181,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0028 - FILTRO AR EXTERNO - VW 13-190 MAN
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:15:51 141,90 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:16:32 134,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:23:19 128,42 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 10:40:34 128,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:42:12 125,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:43:43 124,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:54:42 119,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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0029 - FILTRO AR INTERNO - VW 13-190 MAN
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:16:01 94,60 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:16:49 74,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:23:43 85,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 10:42:35 79,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:57:40 72,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:59:17 78,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0030 - FILTRO LUBRIFICANTE - VW 13-190 MAN
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:16:10 128,92 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:17:08 103,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:24:10 116,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 10:42:45 100,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:44:04 99,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 10:55:09 99,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 10:58:12 94,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0031 - FILTRO COMBUSTIVEL - VW 13-190 MAN
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:18:51 201,30 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:17:37 134,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:24:44 182,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 11:02:33 165,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 11:11:16 129,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0032 - FILTRO RACOR - VW 13-190 MAN
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:19:05 254,98 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 18:30:21 268,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:25:05 231,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 11:01:01 230,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 11:02:45 229,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 11:03:30 228,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 11:18:51 220,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 11:19:23 220,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0033 - FILTRO VALVULA PU
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:19:12 166,10 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:20:26 313,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:25:28 150,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 11:01:08 150,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 11:02:54 149,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 11:03:39 148,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 11:12:31 142,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 11:15:04 145,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0034 - FILTRO HIDRAULICO XCMG XL30BR
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:19:22 585,42 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 23:25:51 531,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 11:03:04 530,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 11:12:07 490,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0035 - FILTRO TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:19:32 767,58 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 11:12:18 660,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0036 - FILTRO COPO TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:19:40 23,54 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 11:18:38 19,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0037 - FILTRO DE OLEO DIREï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:19:50 510,84 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 11:11:05 445,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0038 - FILTRO LUBRIF. CUMMINS ELET. 6C
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:19:58 188,98 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:21:27 89,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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10/06/2021 - 23:26:20 171,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 11:03:35 165,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0039 - FILTRO COMBUST. MERCEDES ELETRONICO 4C
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:20:09 108,68 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:22:53 58,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:26:40 98,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 11:04:38 88,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0040 - FILTRO RACOR MERCEDES ELETRONICO 4C
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:20:17 138,16 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:23:47 178,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:27:01 125,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 11:04:46 124,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 11:05:59 123,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 11:15:43 120,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 11:16:36 115,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0041 - FILTRO LUBRIF MERCEDES ELETRONICO 4 C
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:23:39 68,64 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:24:41 39,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:28:32 62,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 11:44:37 55,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0042 - FILTRO COMBUST. MASSEY 4C
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:23:50 98,56 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:30:19 45,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:28:54 89,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 11:44:47 98,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:08:25 42,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0043 - FILTRO RACOR MASSEY 4C
Data Valor CNPJ Situação
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04/06/2021 - 23:24:35 310,42 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:31:17 98,80 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:29:18 30,52 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 11:44:56 34,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 11:56:23 29,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 11:56:42 29,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0044 - FILTRO TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½O
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:24:52 310,42 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:32:18 280,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 11:45:05 310,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:05:32 275,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:06:41 275,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0045 - FILTRO COMBUST. NEW HOLLAND 4C
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:25:03 45,65 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 15:33:08 125,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:29:40 41,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 11:45:16 40,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 11:56:10 39,90 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:02:17 39,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:03:17 36,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0046 - FILTRO LUBRIF. NEW HOLLAND 4C
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:25:11 108,90 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:33:58 128,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:30:06 98,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 11:45:29 97,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 11:52:05 96,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 12:00:36 89,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:00:37 90,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0047 - FILTRO COMBUST. CUMMINS BOMB INJETORA 6
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:25:22 49,09 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:26:00 52,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:30:26 44,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 11:45:38 42,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 11:50:40 41,50 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:04:18 39,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:05:47 41,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0048 - FILTRO RACOR CUMMINS BOMBA INJ.6C
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:25:56 71,94 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:26:51 19,35 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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10/06/2021 - 23:30:48 65,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 11:45:49 59,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:07:58 18,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0049 - FILTRO LUBRIF. CUMMINS BOMBA INJ. 6C
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:26:10 73,04 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:27:52 52,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 23:31:07 66,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 11:45:59 62,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:05:56 49,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0050 - FILTRO LUBRIFICANTE RETRO 580N CASE
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:26:29 168,96 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:28:30 89,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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10/06/2021 - 23:31:28 153,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 11:46:09 145,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0051 - FILTRO RACOR NEW HOLLAND 4C ELET.
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:31:38 227,26 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:40:48 165,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:46:17 206,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:14:36 190,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:33:54 148,50 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:34:45 189,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0052 - FILTRO LUBRIF. XCMG GR 1803BR
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:31:50 172,92 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 18:36:46 169,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:46:48 156,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 12:11:55 155,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:14:48 154,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:17:36 150,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:27:51 140,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:29:10 149,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0053 - FILTRO COMBUST. XCMG GR1803BR
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:32:41 695,20 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:31:18 658,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:47:28 631,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:12:04 630,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:15:09 625,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:17:56 600,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/06/2021 às 12:48:15.
Página 70 de 255

11/06/2021 - 12:28:33 560,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:28:55 590,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0054 - FILTRO COMBUST. AUX. XCMG GR1803BR
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:32:54 331,98 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:32:03 324,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:48:00 301,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:12:10 300,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:15:27 299,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:18:33 295,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:31:24 279,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:32:02 280,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0055 - FILTRO RACOR XCMG GR 1803BR
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:33:05 176,66 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 10:33:02 583,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:48:24 160,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:12:23 158,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:15:37 157,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:19:20 155,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:25:35 151,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:25:52 150,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0056 - FILTRO AR EXTERNO XCMG GR 1803BR
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:33:15 308,44 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:34:01 591,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:48:49 279,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/06/2021 às 12:48:15.
Página 72 de 255

11/06/2021 - 12:12:36 275,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:15:47 274,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:19:53 272,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:29:54 264,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:30:00 265,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0057 - FILTRO E AR INTERNO XCMG GR 1803BR
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:33:26 195,80 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:35:16 322,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:49:13 177,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:12:46 177,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:16:03 176,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:20:19 175,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 12:28:26 165,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:29:03 169,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0058 - FILTRO TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:33:38 937,42 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:42:09 580,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:16:32 770,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:24:40 769,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:25:22 530,00 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0059 - FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT FIORINO 2013
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:34:01 32,34 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:35:50 19,35 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:49:37 29,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:17:05 25,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:30:50 17,49 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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0060 - FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT FIORINO 2019
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 10:35:57 19,35 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:49:58 30,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:32:06 17,49 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0061 - FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT FIORINO 2013
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:37:16 36,49 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:36:24 20,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:50:32 32,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:30:50 25,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:42:57 17,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0062 - FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT FIORINO 2019
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:37:26 46,20 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 10:36:34 20,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:50:58 41,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:31:03 32,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:43:04 17,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0063 - FILTRO DE AR EXTERNO - FIAT FIORINO 2013
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:37:35 45,84 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:36:45 30,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:51:54 41,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:31:20 32,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:43:24 26,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0064 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - FIAT FIORINO 2019/2020
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:38:17 44,55 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 10:37:20 20,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:52:15 40,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:31:36 35,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:40:45 17,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0065 - FILTRO AR CONDICIONADO - TOYOTA HILUX 2019/2020
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:39:06 58,85 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:37:31 24,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:52:38 53,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:45:20 49,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:53:51 20,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0066 - FILTRO AR DO MOTOR - TOYOTA HILUX DIESEL 2019/2020
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:39:23 199,84 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 10:37:38 73,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:53:02 181,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:45:45 170,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:51:41 65,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0067 - FILTRO COMBUSTIVEL - TOYOTA HILUX DIESEL 2019/2020
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:39:55 150,51 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:37:51 64,35 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:53:24 136,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:45:56 120,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:52:09 59,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0068 - FILTRO LUBRIF. TOYOTA HILUX DIESEL 2019/2020
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:40:04 49,28 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 10:37:59 29,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:53:49 44,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:46:14 42,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:52:48 25,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0069 - FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT DOBLO 2015 MAHLE
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:40:43 33,66 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:38:12 32,49 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:54:14 30,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:39:59 29,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:46:25 28,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:47:12 27,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 12:50:32 26,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 12:53:19 25,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0070 - FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT DOBLO 2015
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:40:51 39,82 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:38:18 19,35 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:54:38 36,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:46:38 32,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:54:09 16,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0071 - FILTRO AR CONDICIONADO - FIAT DOBLO 2015 MAHLE
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:44:06 51,92 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:44:58 35,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:55:08 46,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:47:02 45,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 13:03:29 32,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0072 - FILTRO AR CONDICIONADO - FORD RANGER DIESEL MAHLE
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:44:34 140,58 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:38:52 28,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:55:35 127,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:47:17 120,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:58:30 27,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0073 - FILTRO LUBIFICANTE - FORD RANGER DIESEL
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:45:07 74,36 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:46:27 52,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:55:56 67,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:47:26 60,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 12:55:33 48,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0074 - FILTRO COMBUSTIVEL - FORD RANGER DIESEL
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:45:27 84,42 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:47:26 62,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:56:15 76,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:47:38 70,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:55:10 55,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0075 - FILTRO AR EXTERNO - FORD RANGER DIESEL MAHLE
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:45:50 93,31 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:48:13 196,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:56:42 84,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:47:53 82,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 12:54:35 81,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:01:44 78,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:03:52 80,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0076 - FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT DUCATO MULTI 2009/2010
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:46:15 129,58 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:39:20 40,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:57:08 117,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:48:02 110,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:00:14 39,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0077 - FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT DUCATO MULTI 2009/2010
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:46:34 170,50 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:39:29 74,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 00:58:16 154,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:48:12 145,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:58:55 69,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0078 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - FIAT DUCATO MULTI 2009/2010
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:46:50 116,16 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:49:00 62,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:58:02 105,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:48:20 98,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 12:55:18 55,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0079 - FILTRO DE AR EXTERNO - FIAT DUCATO MULTI 2009/2010
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:47:15 203,72 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:39:47 73,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 00:58:45 184,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:48:28 175,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:02:05 69,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0080 - FILTRO AR CONDICIONADO WEG - FIAT TORO FREEDON AT9 D.2019
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:47:35 129,58 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:39:55 27,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 00:59:11 117,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 12:48:37 110,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:08:01 24,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0081 - FILTRO AR EXTERNO - FIAT TORO FREEDON AT9 D.2019
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:53:34 154,88 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:40:19 53,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 00:59:41 140,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:19:56 135,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:20:13 53,82 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:24:09 52,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:26:51 51,91 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:28:54 50,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:39:33 49,97 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0082 - FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT TORO FREEDON AT9 D. 2019
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:53:55 197,78 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:40:30 151,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/06/2021 às 12:48:15.
Página 86 de 255

11/06/2021 - 01:00:10 179,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:20:10 168,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:20:23 151,15 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:24:16 150,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:26:36 149,15 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:29:00 148,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:31:03 145,60 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:32:00 143,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:32:42 141,40 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 13:34:25 140,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:34:55 133,78 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:35:14 130,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:35:42 127,88 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:36:37 119,13 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:37:38 115,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0083 - FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT TORO FREEDON AT9 D. 2019
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:54:22 147,84 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:40:41 95,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:00:44 134,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 13:20:26 125,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:20:33 95,58 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:24:25 94,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:26:55 90,37 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:29:09 90,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:30:58 87,91 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:32:05 86,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:37:37 87,19 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:39:32 85,15 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 13:39:46 85,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:40:21 81,19 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:43:10 75,97 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:44:35 77,91 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0084 - FILTRO AR EXTERNO - FURGAO 415 SPRITER MERCEDES BENZ 2019
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:54:39 212,96 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:40:51 88,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:01:12 193,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:20:43 180,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:21:38 88,18 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 13:24:31 87,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:27:22 85,49 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:29:21 85,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:35:48 74,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:35:56 77,96 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0085 - FILTRO LUBRIFICANTE - FURGAO 415 SPRITER MERCEDES BENZ 2019
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:55:05 146,52 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:42:09 48,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:01:40 132,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:20:58 122,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 13:21:34 47,92 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:24:37 46,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:39:09 41,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0086 - FILTRO COMBUSTIVEL - FURGAO 415 SPRITER MERCEDES BENZ 2019
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:55:29 256,52 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:42:59 418,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:02:11 232,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:21:13 230,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:21:48 226,29 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:24:48 225,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 13:26:19 224,14 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:29:30 223,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:30:54 221,60 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:32:12 220,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:32:46 219,18 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:39:54 218,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:40:39 215,18 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:42:47 214,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 13:43:39 203,90 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0087 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - FURGAO 415 SPRITER MERCEDES BENZ 2019
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:55:49 174,90 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:44:10 103,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:02:41 158,06 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:21:26 103,14 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:21:31 140,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:25:00 102,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:26:26 101,10 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:29:40 100,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:31:09 97,10 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 13:32:22 96,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:32:50 93,13 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:33:46 90,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:34:37 88,90 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:40:03 87,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:41:04 83,10 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:41:29 78,97 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0088 - FILTRO AR EXTERNO ONIBUS VW 15-190 MAN
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:56:31 169,76 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:45:11 134,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 01:03:11 153,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:21:22 133,58 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:21:43 145,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:25:06 130,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:26:23 129,13 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:29:48 128,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:31:13 123,79 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:32:31 121,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:33:11 118,17 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 13:33:57 116,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:34:14 113,13 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:34:38 111,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:35:04 101,78 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:36:11 97,71 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:37:10 89,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0089 - FILTRO DE AR INTERNO ONIBUS VW 15-190 MAN
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:56:54 94,60 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:49:17 103,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:03:35 85,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/06/2021 às 12:48:15.
Página 97 de 255

11/06/2021 - 13:21:54 84,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:22:07 83,31 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:25:12 82,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:26:30 81,77 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:29:53 81,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:30:51 79,17 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:32:36 78,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:33:08 75,76 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:34:13 73,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 13:34:23 70,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:34:55 69,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:35:30 61,12 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:36:27 64,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0090 - FILTRO LUBRIF. ONIBUS VW 15-190 MAN
Data Valor CNPJ Situação

04/06/2021 - 23:57:14 161,92 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:50:40 133,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:03:58 146,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:21:30 131,53 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:22:07 140,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:37:17 123,31 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 13:38:10 119,99 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0091 - FILTRO COMBUST. ONIBUS VW 15-190 MAN
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 11:50:07 198,00 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:51:35 141,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:04:30 179,06 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:22:46 139,14 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:31:13 170,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:43:40 125,97 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:44:55 123,77 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0092 - FILTRO RACOR ONIBUS VW 15-190 MAN
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 11:50:15 245,30 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 10:53:05 269,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 01:04:54 222,06 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:31:22 220,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:31:37 219,19 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:44:00 209,97 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:44:22 210,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:46:48 211,10 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0093 - FILTRO COMBUST.AUXILIAR ONIBUS VW 15-190 MAN
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 11:50:35 140,80 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 19:38:57 200,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:05:16 127,06 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:31:45 126,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:33:51 121,60 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:44:38 118,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 13:44:55 114,97 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:47:26 107,91 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0094 - FILTRO VALVULA PU MAHLE
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 11:51:03 164,34 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:51:38 314,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:05:39 148,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:31:55 145,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:33:55 141,40 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:40:43 140,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:40:59 138,97 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:41:27 137,19 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0095 - FILTRO LUBRIF. MICRO ONIBUS VOLARE V8
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 11:51:28 78,32 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 15:52:08 37,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:06:03 70,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:22:51 37,37 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:32:07 64,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:44:19 36,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:45:51 32,97 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0096 - FILTRO COMBUST. MICRO ONIB VOLARE V8
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 11:51:57 269,14 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:52:11 18,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:06:35 243,96 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:32:30 230,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 13:41:55 15,97 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0097 - FILTRO RACOR S/COPO VOLARE V8
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 11:52:16 113,52 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:52:14 52,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:07:02 102,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:32:43 94,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:40:36 48,97 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0098 - FILTRO RACOR AUXILIAR C/ COPO VOLARE V8
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 11:52:35 145,20 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 19:38:40 110,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:07:25 131,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:22:55 109,10 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 13:32:55 120,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:37:01 99,91 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:38:41 99,98 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0099 - FILTRO AR EXTERNO VOLARE V8
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 11:53:45 140,80 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:53:19 118,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:07:56 127,06 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:23:01 118,18 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:33:03 120,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:42:22 104,97 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 13:46:09 111,81 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0100 - FILTRO AR INTERNO VOLARE V8
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 11:54:04 109,56 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 11:03:22 88,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:08:22 98,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:23:17 88,38 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:33:13 88,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 13:38:53 85,58 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:47:18 74,90 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0101 - FILTRO COMBUSTIVEL AUX. VOLARE V8
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:15:24 152,46 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:54:13 110,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:08:55 137,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:59:51 109,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 14:03:35 125,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:18:10 108,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:18:38 93,89 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:22:38 101,97 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0102 - FILTRO DE AR EXT IVECO 70 C17
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:15:43 189,20 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:54:48 103,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:09:17 171,06 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:59:47 103,13 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:03:44 165,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:18:15 102,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 14:22:26 101,97 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:27:18 84,76 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0103 - FILTRO DE AR INT IVECO 70C17
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:16:02 175,56 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 11:05:34 123,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:09:43 158,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:59:44 122,92 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:59:54 120,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:00:50 117,16 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:04:17 145,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 14:16:23 94,89 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:17:01 109,61 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0104 - FILTRO LUBRIF. IVECO 70CC17
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:16:22 130,46 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 11:06:31 69,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:10:07 117,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:59:41 68,81 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:00:03 68,80 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:01:20 68,17 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:04:32 110,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 14:19:42 57,89 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0105 - FILTRO COMBUSTIVEL IVECO 70C17
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:16:43 117,70 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 11:07:17 133,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:13:37 106,06 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:59:41 105,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:00:22 101,97 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:04:42 100,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:06:21 97,71 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:25:12 96,78 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0106 - FILTRO RACOR IVECO 70C17
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:17:14 110,88 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 11:08:58 268,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:13:59 99,80 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 13:59:46 98,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:00:37 97,33 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:04:53 95,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:06:24 91,33 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:16:44 87,11 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:16:49 84,89 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0107 - FILTRO LUBRIFICANTE AUX. VOLARE V8
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:17:40 233,86 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 11:10:21 37,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:14:20 211,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:03:58

11/06/2021 - 14:05:07 195,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:06:00 37,43 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:03:58

11/06/2021 - 14:17:10 29,89 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0108 - FILTRO LUBRIFICANTE - CHEV/SPIN 1.8L MT LT 2014/2015
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:18:06 123,86 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 11:11:20 18,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:14:50 111,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:04:28

11/06/2021 - 14:05:24 95,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:05:47 17,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:04:28

11/06/2021 - 14:24:40 14,79 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0109 - FILTRO COMBUSTIVEL - CHEV/SPIN 1.8L MT LT 2014/2015
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:18:25 118,58 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 11:12:36 22,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:15:18 107,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:04:46

11/06/2021 - 14:05:40 95,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 14:06:16 22,45 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:04:46

11/06/2021 - 14:23:52 18,89 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0110 - FILTRO DE AR INTERNO - CHEV/SPIN 1.8L MT LT 2014/2015
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:18:43 126,72 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 11:13:28 28,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:15:42 114,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:05:01

11/06/2021 - 14:05:53 102,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:07:13 28,48 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:05:01

11/06/2021 - 14:24:11 21,79 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0111 - FILTRO DE AR EXTERNO - CHEV/SPIN 1.8L MT LT 2014/2015
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:25:15 116,24 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 11:14:37 40,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:16:04 105,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:05:18

11/06/2021 - 14:06:57 40,47 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:05:18

11/06/2021 - 14:08:54 95,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:17:49 33,89 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:17:56 37,74 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:05:18
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0112 - FILTRO LUBRIFICANTE - VW/GOL 1.0L MC4 2019/2020
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:25:40 54,12 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 11:15:24 27,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:16:28 48,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:07:08

11/06/2021 - 14:09:41 40,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:10:38 26,97 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:07:08

11/06/2021 - 14:19:11 22,89 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0113 - FILTRO COMBUSTIVEL - VW/GOL 1.0L MC4 2019/2020
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:25:54 63,99 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 11:16:25 22,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:17:07 57,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:07:59

11/06/2021 - 14:10:10 52,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:10:34 22,47 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:07:59

11/06/2021 - 14:26:14 18,79 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0114 - FILTRO DE AR INTERNO - VW/GOL 1.0L MC4 2019/2020
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:26:15 83,82 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 11:17:34 24,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:17:29 75,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:10:25 70,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:10:41 23,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:25:46 19,78 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0115 - FILTRO DE AR EXTERNO - VW/GOL 1.0L MC4 2019/2020
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:26:33 70,62 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 11:18:17 39,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:17:53 63,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:09:14 38,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:10:33 58,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/06/2021 às 12:48:15.
Página 115 de 255

11/06/2021 - 14:26:35 31,78 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0116 - FILTRO DE AR EXTERNO NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:27:02 736,09 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:57:03 150,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:18:21 668,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:02:25 147,97 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:10:53 590,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:27:57 124,75 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0117 - FILTRO DE COMBUSTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½VEL NEW
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:27:24 237,27 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 17:15:28 220,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:11:06 200,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:20:07 190,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 14:20:13 178,89 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0118 - FILTRO LUBRIFICANTE NEW HOLLAND J8JP2732
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:27:41 209,44 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 17:16:09 200,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:18:43 189,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:11:21 185,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:11:42 183,23 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:20:21 177,32 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:20:23 180,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:20:33 178,89 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0119 - FILTRO HIDRï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ULICO NEW
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:28:19 401,94 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 17:16:57 250,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:11:30 340,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:23:12 239,89 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0120 - FILTRO DE AR EXTERNO AGCO 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:28:44 434,06 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 17:17:42 200,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:19:08 393,26 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:01:05 197,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:11:40 375,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:19:57 183,70 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:22:59 173,89 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0121 - FILTRO DE COMBUSTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½VEL
Data Valor CNPJ Situação
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05/06/2021 - 12:35:57 152,60 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 17:18:29 45,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:15:34 132,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:37:06 38,32 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0122 - FILTRO LUBRIFICANTE AGCO 4275428460
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:36:13 252,34 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 17:19:08 68,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:19:32 228,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:15:09 67,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:15:45 217,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:28:22 66,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:29:29 65,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 14:31:15 65,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:36:53 61,90 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:39:06 54,74 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:39:42 57,19 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0123 - FILTRO HIDRï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ULICO
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:36:28 450,60 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 17:20:01 200,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:15:56 380,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:31:06 169,74 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0124 - LUBRIFICANTE TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:38:10 538,82 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 17:20:45 583,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:28:41 530,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:32:55 479,49 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:34:25 529,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

0125 - LUBRIFICANTE TRANSMISSAO 10W30 1L
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:38:33 41,58 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:02:11 33,80 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:19:56 37,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:15:05 33,77 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:16:19 34,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:16:27 33,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:19:23 32,97 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 14:28:49 31,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:30:36 30,17 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:31:22 30,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:35:48 26,38 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:39:05 27,91 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0126 - LUBRIFICANTE MOTOR A GASOLINA SJ 20W50 1L
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:38:52 38,80 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:03:12 28,35 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 18:23:44 28,80 (proposta) 30.273.846/0001-66 - BRVO
DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1 a)
não sendo encaminhado atestado de capacidade tecnica referente ao
item que logrou exito; 10.1.2 alinea B) não enviado a certidão especifica
, alinea j) não sendo enviada a declaração e as fotos encaminhadas
não demonstram capacidade operacional; item 10.1.3 alinea c) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
por meio da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida
pelo site (www.tst.jus.br).
d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE
DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria
1421/2014 do MTE. 21/06/2021 10:17:19

11/06/2021 - 01:20:17 28,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 14:16:36 27,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:19:18 26,91 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:28:54 26,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:30:09 25,95 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:31:23 27,99 30.273.846/0001-66 - BRVO
DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1 a)
não sendo encaminhado atestado de capacidade tecnica referente ao
item que logrou exito; 10.1.2 alinea B) não enviado a certidão especifica
, alinea j) não sendo enviada a declaração e as fotos encaminhadas
não demonstram capacidade operacional; item 10.1.3 alinea c) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
por meio da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida
pelo site (www.tst.jus.br).
d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE
DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria
1421/2014 do MTE. 21/06/2021 10:17:19

11/06/2021 - 14:31:27 25,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:33:36 21,48 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:36:26 21,90 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0127 - LUBRIFICANTE CAIXA DE MARCHA SAE 90 1L
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:39:13 32,12 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 15:04:04 35,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:20:41 28,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:17:19 28,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:19:13 27,93 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:29:01 27,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:30:00 26,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:31:33 26,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:37:49 21,31 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:38:55 23,97 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0128 - LUBRIFICANTE CAIXA DE MARCHA 90 20L
Data Valor CNPJ Situação
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05/06/2021 - 12:39:42 453,82 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:05:32 617,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:21:26 342,96 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:17:30 340,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:19:06 339,97 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:29:09 338,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:29:40 335,12 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:31:40 330,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:34:42 329,00 (lance oculto) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:34:43 299,39 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:36:09 312,00 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/06/2021 às 12:48:15.
Página 125 de 255

0129 - LUBRIFICANTE TRANSMISSAO E DIFERENCIAL 140 1L
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:40:01 100,36 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:06:22 30,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:21:50 90,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Preço Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:12:19

11/06/2021 - 14:17:41 85,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:19:03 29,93 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Preço Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:12:19

11/06/2021 - 14:29:17 28,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:29:52 27,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Preço Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:12:19

11/06/2021 - 14:31:47 27,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:36:40 21,99 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Preço Considerado Inexequivel 16/06/2021 16:12:19

11/06/2021 - 14:36:43 21,29 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0130 - LUBRIFICANTE TRANSMISSAO E DIFERENCIAL 140 20L
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 12:40:33 545,47 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:07:13 553,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 01:22:12 449,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:17:57 445,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:21:05 444,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:24:32 440,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:24:57 435,19 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:29:33 430,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:31:20 419,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:38:29 397,32 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:39:59 404,30 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0131 - LUBRIFICANTE DIFERENCIAL 85W140 1L
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 21:51:16 170,04 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 19:46:45 90,37 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:22:37 153,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:28:53 130,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:32:13 90,73 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:34:22 90,17 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:40:57 90,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:43:40 83,97 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:43:59 82,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:44:14 77,93 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 14:44:37 75,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:46:55 71,97 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:51:40 58,32 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:55:42 61,19 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0132 - LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 20L
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 21:51:50 408,67 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:13:08 539,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:22:59 308,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:29:06 305,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:29:45 302,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 14:31:33 301,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:32:04 300,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:34:17 297,73 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:41:05 295,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:42:53 293,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:43:11 290,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:43:31 283,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:44:05 280,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:44:26 277,39 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 14:44:44 275,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:45:46 263,71 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:47:05 249,32 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0133 - LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 1L
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 21:52:12 40,26 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:14:02 29,85 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:23:18 36,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:29:19 28,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:29:52 27,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:31:25 25,12 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 14:32:10 25,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:40:24 24,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:41:13 24,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:48:54 23,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:50:37 21,42 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0134 - LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 40 1L
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 21:52:58 57,86 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:15:14 28,35 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:23:35 52,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:29:48 27,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 14:32:16 26,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:32:21 26,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:33:54 25,91 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:39:21 25,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:40:21 24,97 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:41:19 24,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:48:08 21,79 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:51:06 19,32 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0135 - LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 40 20L
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 21:53:31 420,02 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 15:15:52 478,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:23:55 317,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:30:00 315,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:31:29 314,16 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:32:22 313,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:34:57 312,13 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:39:28 312,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:40:28 309,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:41:25 305,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 14:43:00 301,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:43:05 300,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:43:19 297,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:44:12 295,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:45:14 271,93 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:46:07 269,76 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0136 - LUBRIFICANTE MULT-FUNCIONAL ATF SINTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½TI
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 21:53:56 112,13 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:17:18 82,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:30:12 78,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 14:39:36 77,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:52:45 61,40 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0137 - LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 20L
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 21:54:25 461,49 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:18:42 611,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 18:23:44 381,40 (proposta) 30.273.846/0001-66 - BRVO
DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1 a)
não sendo encaminhado atestado de capacidade tecnica referente ao
item que logrou exito; 10.1.2 alinea B) não enviado a certidão especifica
, alinea j) não sendo enviada a declaração e as fotos encaminhadas
não demonstram capacidade operacional; item 10.1.3 alinea c) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
por meio da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida
pelo site (www.tst.jus.br).
d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE
DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria
1421/2014 do MTE. 21/06/2021 10:17:19

11/06/2021 - 01:24:21 380,52 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:30:22 375,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:31:56 373,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:39:43 372,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 14:40:59 360,91 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:41:31 355,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:43:10 351,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:43:18 350,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:43:52 344,93 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:44:19 340,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:44:38 333,29 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:44:51 330,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:45:58 327,90 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 14:46:08 380,25 30.273.846/0001-66 - BRVO
DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1 a)
não sendo encaminhado atestado de capacidade tecnica referente ao
item que logrou exito; 10.1.2 alinea B) não enviado a certidão especifica
, alinea j) não sendo enviada a declaração e as fotos encaminhadas
não demonstram capacidade operacional; item 10.1.3 alinea c) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
por meio da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida
pelo site (www.tst.jus.br).
d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE
DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria
1421/2014 do MTE. 21/06/2021 10:17:19

11/06/2021 - 14:52:13 298,41 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:53:09 317,79 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0138 - LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 1L
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 21:54:47 132,88 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:19:34 35,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:24:43 119,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:30:42 34,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:31:51 33,91 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:39:50 32,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:42:02 30,19 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 14:43:00 30,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:44:03 29,90 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:44:25 29,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:44:47 28,79 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:44:56 28,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:45:28 23,79 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:48:48 23,32 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0139 - LUBIFICANTE AUTOMOTIVO DIFERENCIAL E TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 21:55:02 52,14 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:20:25 82,50 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 14:39:57 51,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:48:06 44,37 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0140 - GRAXA CHASSIS 20KG
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 21:55:24 159,46 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:22:01 845,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:25:12 242,62 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:30:09 158,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:35:36 155,87 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:40:04 150,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:41:39 147,93 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 14:41:48 145,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:42:18 141,90 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:43:33 140,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:54:45 129,85 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0141 - GRAXA CHASSIS 10KG
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 21:58:42 228,00 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 19:50:18 317,13 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:25:40 172,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:30:14 170,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:31:24 169,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 14:40:09 165,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:41:29 164,33 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:41:43 162,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:42:28 159,16 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:43:38 150,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:46:32 149,91 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:53:58 129,32 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0142 - BATERIA 60 A
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 22:00:08 436,70 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

09/06/2021 - 08:50:36 550,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 01:27:27 396,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:30:20 390,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:31:39 380,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:40:15 375,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:41:17 373,97 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:41:57 370,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:42:39 366,93 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:43:45 360,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:46:21 359,90 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 14:49:53 347,91 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:50:05 318,32 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0143 - BATERIA 70 A
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 22:00:26 655,82 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

10/06/2021 - 18:23:44 596,20 (proposta) 30.273.846/0001-66 - BRVO
DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1 a)
não sendo encaminhado atestado de capacidade tecnica referente ao
item que logrou exito; 10.1.2 alinea B) não enviado a certidão especifica
, alinea j) não sendo enviada a declaração e as fotos encaminhadas
não demonstram capacidade operacional; item 10.1.3 alinea c) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
por meio da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida
pelo site (www.tst.jus.br).
d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE
DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria
1421/2014 do MTE. 21/06/2021 10:17:19

10/06/2021 - 19:51:47 850,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:28:02 595,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:56:24 590,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:56:33 580,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:57:38 575,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 15:05:43 573,19 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:06:43 570,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:07:07 566,90 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:07:39 560,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:08:38 559,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:09:01 550,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:09:16 533,97 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:09:27 592,62 30.273.846/0001-66 - BRVO
DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1 a)
não sendo encaminhado atestado de capacidade tecnica referente ao
item que logrou exito; 10.1.2 alinea B) não enviado a certidão especifica
, alinea j) não sendo enviada a declaração e as fotos encaminhadas
não demonstram capacidade operacional; item 10.1.3 alinea c) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
por meio da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida
pelo site (www.tst.jus.br).
d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE
DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria
1421/2014 do MTE. 21/06/2021 10:17:19
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11/06/2021 - 15:09:52 530,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:11:10 521,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:12:03 520,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:14:44 497,79 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:15:40 478,10 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0144 - BATERIA 90 A
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 22:00:44 1.258,40 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

09/06/2021 - 08:47:49 1.000,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

10/06/2021 - 18:23:44 753,68 (proposta) 30.273.846/0001-66 - BRVO
DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1 a)
não sendo encaminhado atestado de capacidade tecnica referente ao
item que logrou exito; 10.1.2 alinea B) não enviado a certidão especifica
, alinea j) não sendo enviada a declaração e as fotos encaminhadas
não demonstram capacidade operacional; item 10.1.3 alinea c) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
por meio da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida
pelo site (www.tst.jus.br).
d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE
DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria
1421/2014 do MTE. 21/06/2021 10:17:19

11/06/2021 - 01:28:26 1.143,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado inexequivel 16/06/2021 11:04:07

11/06/2021 - 14:53:28 753,66 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado inexequivel 16/06/2021 11:04:07
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11/06/2021 - 14:56:32 750,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:57:01 950,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:03:59 79,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Considerado inexequivel 16/06/2021 11:04:07

0145 - BATERIA 100 A
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 22:01:14 1.017,13 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

09/06/2021 - 08:45:56 1.100,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:29:01 839,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:56:40 830,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:57:14 810,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:57:45 800,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:02:53 799,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:03:12 795,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51
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11/06/2021 - 15:05:21 793,91 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:06:15 790,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:06:56 789,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:07:50 780,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:08:11 777,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:08:33 775,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:08:57 773,17 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:10:03 770,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:10:49 767,99 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 15:11:11 760,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:12:15 757,17 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:13:43 658,21 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:14:33 731,71 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

0146 - BATERIA 150 A
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 22:01:40 1.213,63 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

09/06/2021 - 08:44:36 1.280,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:29:22 1.002,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:56:52 1.000,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:57:25 990,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 14:57:53 950,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:01:34 949,79 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:03:06 945,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:04:57 943,79 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:06:24 940,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:06:46 937,79 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:07:59 930,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:08:23 927,91 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21
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11/06/2021 - 15:08:43 925,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:09:05 923,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:10:15 920,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:10:39 912,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:11:34 910,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:11:57 899,81 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:14:02 871,18 (lance oculto) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:14:54 789,20 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

0147 - BATERIA HONDA NXR 160 BROS
Data Valor CNPJ Situação

05/06/2021 - 22:01:59 214,94 (proposta) 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido
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10/06/2021 - 15:25:39 205,00 (proposta) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 01:29:43 194,12 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 14:57:02 190,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 14:57:38 185,00 09.203.370/0001-09 - AUTO PECAS
BATISTA LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:58:03 180,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:01:24 179,97 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
Vale destacar, que a documentação da empresa participante esta
sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova,
Ananindeua, contudo, os numeros de contato estão localizada no
MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
21/06/2021 10:08:21

11/06/2021 - 15:03:18 175,00 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

11/06/2021 - 15:20:09 168,11 (lance oculto) 24.051.297/0001-82 - HIGOR TUDO
CASA CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado; Item 10.1. Relativos à
Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica,
mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento
pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com
o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ressaltando que caso haja necessidade o (s) atestado (s)
apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro (a);
os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do
presente pregão 15/06/2021 12:12:51

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

05/06/2021 -
22:25

Francisco Batista
de Souza

2424390 / 7440494 PC/PA 27/07/2016 - RG

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

05/06/2021 -
22:26

Francisco Batista
de Souza

380.466,442-34 /
029.622.072-86

- - - CPF
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AUTO PECAS
BATISTA LTDA

05/06/2021 -
22:28

Francisco Batista
de Souza

09.203.370/0001-09 REPUBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

20/05/2021 - CNPJ

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

05/06/2021 -
22:31

Francisco Batista
de Souza

702021080651561-7 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

25/05/2021 21/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

05/06/2021 -
22:32

Francisco Batista
de Souza

2021041301342615726984 CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

20/05/2021 10/08/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

05/06/2021 -
22:33

Francisco Batista
de Souza

16203201/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

20/05/2021 15/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

05/06/2021 -
22:35

Francisco Batista
de Souza

05111208272802 PODER
JUDICIÁRIO

11/05/2021 09/08/2021 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

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

05/06/2021 -
22:40

Francisco Batista
de Souza

- - 15/02/2017 - Contrato Social

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

05/06/2021 -
22:51

Francisco Batista
de Souza

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAPANEMA
PARÁ

28/04/2021 27/07/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

05/06/2021 -
22:52

Francisco Batista
de Souza

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

17/03/2021 13/09/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

05/06/2021 -
22:52

Francisco Batista
de Souza

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

17/03/2021 13/09/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

05/06/2021 -
22:56

Francisco Batista
de Souza

- MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

01/06/2021 31/12/2021 Prova de Inexistência
de Débitos, através da
CERTIDÃO DE
DÉBITOS NEGATIVA,
conforme artigo
5º`PAR` único da
portaria 1421/2014 do
MTE

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

07/06/2021 -
14:04

Francisco Batista
de Souza

2516 PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAPANEMA
PARÁ

18/01/2021 31/12/2021 Alvará de
Funcionamento de
Titularidade da empresa
licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal
(Sede da licitante), com
vigência atualizada.

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

07/06/2021 -
19:21

Francisco Batista
de Souza

- 002 11/06/2021 11/12/2021 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 PECAS
BATISTA LTDA

07/06/2021 -
19:21

Francisco Batista
de Souza

- 003 11/06/2021 11/12/2021 Declaração de
Elaboração
Independente de
Proposta

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

07/06/2021 -
19:29

Francisco Batista
de Souza

38758607966856 JUCEPA 10/08/2020 31/07/2021 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

07/06/2021 -
22:13

Francisco Batista
de Souza

- JUCEPA 07/06/2021 07/08/2021 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

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

10/06/2021 -
11:07

Francisco Batista
de Souza

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
VISEU PARÁ

10/06/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica
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VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:05

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

05201208330136 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO
PARÁ

20/05/2021 18/08/2021 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

VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:07

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

952275286952275 SECRETARIA
MUNICIPAL DE
GESTÃO
FAZENDA

06/05/2021 10/05/2022 Alvará de
Funcionamento de
Titularidade da empresa
licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal
(Sede da licitante), com
vigência atualizada.

VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:07

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

- - 21/07/2020 - Contrato Social

VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:08

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

- SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

31/05/2021 27/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:10

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

38.910.322-6 IIRGD-SP 30/04/2004 - RG

VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:10

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

21543743000188 MINISTÉRIO DA
FAZENDA

10/06/2021 - CNPJ

VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:10

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

37923412200 - - - CPF

VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:18

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

- JUNTA
COMERCIAL DO
ESTADO DO
PARA

29/04/2021 28/06/2021 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

VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:19

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

- MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

10/06/2021 10/08/2021 Prova de Inexistência
de Débitos, através da
CERTIDÃO DE
DÉBITOS NEGATIVA,
conforme artigo
5º`PAR` único da
portaria 1421/2014 do
MTE

VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:20

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

10/06/2021 07/12/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:21

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

10/06/2021 07/12/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:22

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

209971126 JUNTA
COMERCIAL DO
ESTADO DO
PARA

03/07/2020 02/07/2021 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social

VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:24

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

18377306/2021 PODER
JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

10/06/2021 06/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:25

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

2021042201551607002698 CAIXA
ECONÔMICA

10/06/2021 19/08/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:26

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

702021080699223-7 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

10/06/2021 07/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:27

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

- PREFEITURA
ACARA

31/03/2020 - Atestado de
Capacidade Técnica
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VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:44

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

21543743000188 VANGUARDA 10/06/2021 18/11/2021 Declaração Própria do
Licitante, que possui
estrutura e condições
para prestar os
serviços, em
conformidade com os
prazos e exigências do
edital

VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:45

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

- VANGUARDA 10/06/2021 17/11/2021 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

VANGUARDA
COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS
LTDA

11/06/2021 -
00:45

CARLU MIRANDA
DE SOUZA

- VANGUARDA 10/06/2021 17/11/2021 Declaração de
Elaboração
Independente de
Proposta

AUTO PECAS
BATISTA LTDA

11/06/2021 -
06:57

Marcos Eduardo
Gomes Souza

001 AUTO PEÇAS
BATISTA LTDA
ME

11/06/2021 11/09/2021 Declaração Própria do
Licitante, que possui
estrutura e condições
para prestar os
serviços, em
conformidade com os
prazos e exigências do
edital

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

16/06/2021 - 11:04:07 VANGUARDA COMÉRCIO
DE PEÇAS PNEUS LTDA

21.543.743/0001-88 Item 0144 - BATERIA 90 A

Desclassificação: Considerado inexequivel

16/06/2021 - 16:03:58 VANGUARDA COMÉRCIO
DE PEÇAS PNEUS LTDA

21.543.743/0001-88 Item 0107 - FILTRO LUBRIFICANTE AUX. VOLARE V8

Desclassificação: Considerado Inexequivel

16/06/2021 - 16:04:28 VANGUARDA COMÉRCIO
DE PEÇAS PNEUS LTDA

21.543.743/0001-88 Item 0108 - FILTRO LUBRIFICANTE - CHEV/SPIN 1.8L MT LT 2014/2015

Desclassificação: Considerado Inexequivel

16/06/2021 - 16:04:46 VANGUARDA COMÉRCIO
DE PEÇAS PNEUS LTDA

21.543.743/0001-88 Item 0109 - FILTRO COMBUSTIVEL - CHEV/SPIN 1.8L MT LT 2014/2015

Desclassificação: Considerado Inexequivel

16/06/2021 - 16:05:01 VANGUARDA COMÉRCIO
DE PEÇAS PNEUS LTDA

21.543.743/0001-88 Item 0110 - FILTRO DE AR INTERNO - CHEV/SPIN 1.8L MT LT 2014/2015

Desclassificação: Considerado Inexequivel

16/06/2021 - 16:05:18 VANGUARDA COMÉRCIO
DE PEÇAS PNEUS LTDA

21.543.743/0001-88 Item 0111 - FILTRO DE AR EXTERNO - CHEV/SPIN 1.8L MT LT 2014/2015

Desclassificação: Considerado Inexequivel

16/06/2021 - 16:07:08 VANGUARDA COMÉRCIO
DE PEÇAS PNEUS LTDA

21.543.743/0001-88 Item 0112 - FILTRO LUBRIFICANTE - VW/GOL 1.0L MC4 2019/2020

Desclassificação: Considerado Inexequivel

16/06/2021 - 16:07:59 VANGUARDA COMÉRCIO
DE PEÇAS PNEUS LTDA

21.543.743/0001-88 Item 0113 - FILTRO COMBUSTIVEL - VW/GOL 1.0L MC4 2019/2020

Desclassificação: Considerado Inexequivel

16/06/2021 - 16:12:19 VANGUARDA COMÉRCIO
DE PEÇAS PNEUS LTDA

21.543.743/0001-88 Item 0129 - LUBRIFICANTE TRANSMISSAO E DIFERENCIAL 140 1L

Desclassificação: Preço Considerado Inexequivel

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

21/06/2021 - 11:00 - - - -

0001 - FILTRO DE AR EXTERNO - PATROL 120K Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:21:29 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0002 - FILTRO DE AR INTERNO - PATROL 120K Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:22:10 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0003 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PATROL 120K Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:22:26 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0004 - FILTRO TRANSMISSAO - PATROL 120K Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:22:40 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0005 - FILTRO COMBUSTIVEL AUX. - PATROL 120K Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:27:04 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0006 - FILTRO LUBRIFICANTE - PATROL 120K Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:27:19 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido
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Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:27:39 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0007 - FILTRO RACOR PATROL - PATROL 120K Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:27:50 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0008 - FILTRO RACOR - RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:28:00 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0009 - FILTRO COMBUSTIVEL - RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K
Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:28:20 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0010 - FILTRO DE AR EXTERNO - RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K
Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:28:42 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0011 - FILTRO LUBRIFICANTE RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K Intenções
de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:29:47 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0012 - FILTRO COMBUST. AUX. RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K
Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:30:07 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0013 - FILTRO DE AR INTERNO RETRO ESCAVADEIRA JHON DEER 310K
Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:30:22 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0016 - FILTRO COMBUST. RETRO ESCAVDEIRA CASE 580N Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:32:32 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0017 - FILTRO DE AR INTERNO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:32:46 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0018 - FILTRO DE AR EXTERNO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:33:16 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0019 - FILTRO LUBRIFICANTE - RETRO ESCAVADDEIRA CASE 580N Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:33:30 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0020 - FILTRO RACOR - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:34:01 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0021 - FILTRO HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:34:25 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0022 - FILTRO COMBUSTIVEL - Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ C Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:34:41 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0023 - FILTRO HIDRAULICO - Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ C Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:36:48 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0024 - FILTRO DE AR EXTERNO - Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ C Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:36:57 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0025 - FILTRO DE AR INTERNO - Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ C Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 11:12:47 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0026 - FILTRO LUBRIFICANTE - Pï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ C Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:37:53 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0027 - FILTRO TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½O - Pï¿½ Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:38:00 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0028 - FILTRO AR EXTERNO - VW 13-190 MAN Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:38:08 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/06/2021 às 12:48:15.
Página 160 de 255

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0029 - FILTRO AR INTERNO - VW 13-190 MAN Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:38:20 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0030 - FILTRO LUBRIFICANTE - VW 13-190 MAN Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:38:33 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0031 - FILTRO COMBUSTIVEL - VW 13-190 MAN Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:38:47 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0032 - FILTRO RACOR - VW 13-190 MAN Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:38:59 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0033 - FILTRO VALVULA PU Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:39:15 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0038 - FILTRO LUBRIF. CUMMINS ELET. 6C Intenções de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:39:20 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0039 - FILTRO COMBUST. MERCEDES ELETRONICO 4C Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:39:25 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0040 - FILTRO RACOR MERCEDES ELETRONICO 4C Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:39:31 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0041 - FILTRO LUBRIF MERCEDES ELETRONICO 4 C Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:39:39 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0042 - FILTRO COMBUST. MASSEY 4C Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:39:52 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0043 - FILTRO RACOR MASSEY 4C Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:39:58 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0044 - FILTRO TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½O Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:40:04 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0045 - FILTRO COMBUST. NEW HOLLAND 4C Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:40:11 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0046 - FILTRO LUBRIF. NEW HOLLAND 4C Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:40:21 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0047 - FILTRO COMBUST. CUMMINS BOMB INJETORA 6 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:40:38 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:40:39 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0048 - FILTRO RACOR CUMMINS BOMBA INJ.6C Intenções de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:40:45 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0049 - FILTRO LUBRIF. CUMMINS BOMBA INJ. 6C Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:40:50 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0050 - FILTRO LUBRIFICANTE RETRO 580N CASE Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:40:56 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0051 - FILTRO RACOR NEW HOLLAND 4C ELET. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:41:03 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0052 - FILTRO LUBRIF. XCMG GR 1803BR Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:41:09 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0053 - FILTRO COMBUST. XCMG GR1803BR Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:41:15 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0054 - FILTRO COMBUST. AUX. XCMG GR1803BR Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:41:21 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0055 - FILTRO RACOR XCMG GR 1803BR Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:41:32 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0056 - FILTRO AR EXTERNO XCMG GR 1803BR Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:41:38 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0057 - FILTRO E AR INTERNO XCMG GR 1803BR Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:42:32 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0058 - FILTRO TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿ Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:42:38 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido
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Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0059 - FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT FIORINO 2013 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:42:42 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0060 - FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT FIORINO 2019 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:42:47 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0061 - FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT FIORINO 2013 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:42:54 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0062 - FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT FIORINO 2019 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:43:06 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0063 - FILTRO DE AR EXTERNO - FIAT FIORINO 2013 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:43:12 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0064 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - FIAT FIORINO 2019/2020 Intenções de
Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:43:18 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0065 - FILTRO AR CONDICIONADO - TOYOTA HILUX 2019/2020 Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:43:24 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0066 - FILTRO AR DO MOTOR - TOYOTA HILUX DIESEL 2019/2020 Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:43:29 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0067 - FILTRO COMBUSTIVEL - TOYOTA HILUX DIESEL 2019/2020 Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:45:53 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0068 - FILTRO LUBRIF. TOYOTA HILUX DIESEL 2019/2020 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:44:11 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0069 - FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT DOBLO 2015 MAHLE Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:44:19 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0070 - FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT DOBLO 2015 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:44:25 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0071 - FILTRO AR CONDICIONADO - FIAT DOBLO 2015 MAHLE Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:44:30 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0072 - FILTRO AR CONDICIONADO - FORD RANGER DIESEL MAHLE Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:44:35 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0073 - FILTRO LUBIFICANTE - FORD RANGER DIESEL Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:44:44 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0074 - FILTRO COMBUSTIVEL - FORD RANGER DIESEL Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:44:52 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0075 - FILTRO AR EXTERNO - FORD RANGER DIESEL MAHLE Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:45:01 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0076 - FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT DUCATO MULTI 2009/2010 Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:45:12 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0077 - FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT DUCATO MULTI 2009/2010 Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:46:31 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0078 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - FIAT DUCATO MULTI 2009/2010 Intenções
de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:46:36 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0079 - FILTRO DE AR EXTERNO - FIAT DUCATO MULTI 2009/2010 Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:46:41 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0080 - FILTRO AR CONDICIONADO WEG - FIAT TORO FREEDON AT9 D.2019
Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:46:46 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0081 - FILTRO AR EXTERNO - FIAT TORO FREEDON AT9 D.2019 Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:46:51 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0082 - FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT TORO FREEDON AT9 D. 2019 Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:47:06 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0083 - FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT TORO FREEDON AT9 D. 2019 Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:47:12 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0084 - FILTRO AR EXTERNO - FURGAO 415 SPRITER MERCEDES BENZ 2019
Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:47:20 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0085 - FILTRO LUBRIFICANTE - FURGAO 415 SPRITER MERCEDES BENZ 2019
Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:47:27 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0086 - FILTRO COMBUSTIVEL - FURGAO 415 SPRITER MERCEDES BENZ 2019
Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:47:38 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0087 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - FURGAO 415 SPRITER MERCEDES BENZ
2019 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:48:35 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0088 - FILTRO AR EXTERNO ONIBUS VW 15-190 MAN Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:48:44 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0089 - FILTRO DE AR INTERNO ONIBUS VW 15-190 MAN Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:48:51 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0090 - FILTRO LUBRIF. ONIBUS VW 15-190 MAN Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:48:58 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0091 - FILTRO COMBUST. ONIBUS VW 15-190 MAN Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:49:04 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0092 - FILTRO RACOR ONIBUS VW 15-190 MAN Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:49:11 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0093 - FILTRO COMBUST.AUXILIAR ONIBUS VW 15-190 MAN Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:49:25 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0094 - FILTRO VALVULA PU MAHLE Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:49:32 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido
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Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0095 - FILTRO LUBRIF. MICRO ONIBUS VOLARE V8 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:49:43 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0096 - FILTRO COMBUST. MICRO ONIB VOLARE V8 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:49:55 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0097 - FILTRO RACOR S/COPO VOLARE V8 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 11:02:12 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0098 - FILTRO RACOR AUXILIAR C/ COPO VOLARE V8 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:51:20 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0099 - FILTRO AR EXTERNO VOLARE V8 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:51:27 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0100 - FILTRO AR INTERNO VOLARE V8 Intenções de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:51:33 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0101 - FILTRO COMBUSTIVEL AUX. VOLARE V8 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:51:39 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0102 - FILTRO DE AR EXT IVECO 70 C17 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:51:53 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0103 - FILTRO DE AR INT IVECO 70C17 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:51:58 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0104 - FILTRO LUBRIF. IVECO 70CC17 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:52:04 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0105 - FILTRO COMBUSTIVEL IVECO 70C17 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:52:25 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0106 - FILTRO RACOR IVECO 70C17 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:52:18 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0107 - FILTRO LUBRIFICANTE AUX. VOLARE V8 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:53:20 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0108 - FILTRO LUBRIFICANTE - CHEV/SPIN 1.8L MT LT 2014/2015 Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:53:25 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0109 - FILTRO COMBUSTIVEL - CHEV/SPIN 1.8L MT LT 2014/2015 Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:53:32 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0110 - FILTRO DE AR INTERNO - CHEV/SPIN 1.8L MT LT 2014/2015 Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:53:39 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0111 - FILTRO DE AR EXTERNO - CHEV/SPIN 1.8L MT LT 2014/2015 Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:53:46 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0112 - FILTRO LUBRIFICANTE - VW/GOL 1.0L MC4 2019/2020 Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:53:52 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0113 - FILTRO COMBUSTIVEL - VW/GOL 1.0L MC4 2019/2020 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:53:58 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0114 - FILTRO DE AR INTERNO - VW/GOL 1.0L MC4 2019/2020 Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:54:10 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0115 - FILTRO DE AR EXTERNO - VW/GOL 1.0L MC4 2019/2020 Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:54:18 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0116 - FILTRO DE AR EXTERNO NEW HOLLAND J8JP2732 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:54:23 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0117 - FILTRO DE COMBUSTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½VEL NEW Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:55:15 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0118 - FILTRO LUBRIFICANTE NEW HOLLAND J8JP2732 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:55:21 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0119 - FILTRO HIDRï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ULICO NEW Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:55:27 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0120 - FILTRO DE AR EXTERNO AGCO 4275428460 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:55:33 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido
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Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0121 - FILTRO DE COMBUSTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½VEL Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:55:43 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0122 - FILTRO LUBRIFICANTE AGCO 4275428460 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:55:50 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0123 - FILTRO HIDRï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ULICO Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:55:55 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0124 - LUBRIFICANTE TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:56:01 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0125 - LUBRIFICANTE TRANSMISSAO 10W30 1L Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:56:07 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0126 - LUBRIFICANTE MOTOR A GASOLINA SJ 20W50 1L Intenções de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:56:14 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0127 - LUBRIFICANTE CAIXA DE MARCHA SAE 90 1L Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:56:23 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0128 - LUBRIFICANTE CAIXA DE MARCHA 90 20L Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:56:28 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0129 - LUBRIFICANTE TRANSMISSAO E DIFERENCIAL 140 1L Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:56:33 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0130 - LUBRIFICANTE TRANSMISSAO E DIFERENCIAL 140 20L Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:56:39 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0131 - LUBRIFICANTE DIFERENCIAL 85W140 1L Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:56:44 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0132 - LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 20L Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:56:49 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0133 - LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 1L Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:56:54 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0134 - LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 40 1L Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:57:00 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0135 - LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 40 20L Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:57:05 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0136 - LUBRIFICANTE MULT-FUNCIONAL ATF SINTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½TI
Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:57:10 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0137 - LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 20L Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:57:21 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0138 - LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 1L Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:57:25 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0139 - LUBIFICANTE AUTOMOTIVO DIFERENCIAL E TRANSMISSï¿½ï¿½ï¿
Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:57:31 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0140 - GRAXA CHASSIS 20KG Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:57:35 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0141 - GRAXA CHASSIS 10KG Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:57:40 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0142 - BATERIA 60 A Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:57:49 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0143 - BATERIA 70 A Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:57:54 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0144 - BATERIA 90 A Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:58:00 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0145 - BATERIA 100 A Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:58:06 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0146 - BATERIA 150 A Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:58:13 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/06/2021 às 12:48:15.
Página 182 de 255

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

0147 - BATERIA HONDA NXR 160 BROS Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.051.297/0001-82 - HIGOR
TUDO CASA CONSTRUCAO
EIRELI

16/06/2021 - 10:58:26 Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos
todos os requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a
documentação necessária para participação do mesmo. Como este processo
encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla defesa garantido pela
constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo
motivo exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar
tal falta, dentro do direito legal do contraditório do ocorrido e de que podemos
demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando tal falta.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail,
quanto fisico. Além disso, outros documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser devidamente habilitado

Chat
Data Apelido Frase

11/06/2021 - 09:19:11 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

11/06/2021 - 09:21:05 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

11/06/2021 - 09:21:06 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.

11/06/2021 - 09:21:06 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.

11/06/2021 - 09:21:06 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.

11/06/2021 - 09:21:06 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.

11/06/2021 - 09:23:40 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.

11/06/2021 - 09:23:49 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 09:23:49 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 09:23:50 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 09:23:50 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 09:23:54 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 09:23:54 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 09:23:55 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 09:23:55 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 09:23:57 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 09:23:57 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 09:23:57 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 09:23:57 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 09:23:58 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 09:23:58 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 09:23:59 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 09:23:59 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 09:24:00 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 09:24:00 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 09:24:01 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 09:24:01 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 09:38:50 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 09:38:50 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 09:38:55 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 09:38:55 Sistema O item 0004 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 09:38:59 Sistema O item 0005 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 09:38:59 Sistema O item 0006 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 09:38:59 Sistema O item 0007 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 09:38:59 Sistema O item 0008 entrou em tempo aleatório.
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11/06/2021 - 09:39:01 Sistema O item 0009 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 09:39:01 Sistema O item 0010 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 09:39:51 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 11/06/2021 às 09:44:52.

11/06/2021 - 09:40:27 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 11/06/2021 às 09:45:29.

11/06/2021 - 09:40:27 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 410,00

11/06/2021 - 09:40:53 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 11/06/2021 às 09:45:54.

11/06/2021 - 09:41:18 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 11/06/2021 às 09:46:23.

11/06/2021 - 09:42:35 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 11/06/2021 às 09:47:38.

11/06/2021 - 09:43:26 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 11/06/2021 às 09:48:27.

11/06/2021 - 09:43:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 250,00

11/06/2021 - 09:44:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 11/06/2021 às 09:44:52.

11/06/2021 - 09:44:52 Sistema O item 0002 foi encerrado.

11/06/2021 - 09:45:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 11/06/2021 às 09:45:29.

11/06/2021 - 09:45:30 Sistema O item 0003 foi encerrado.

11/06/2021 - 09:45:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 11/06/2021 às 09:45:54.

11/06/2021 - 09:45:56 Sistema O item 0005 foi encerrado.

11/06/2021 - 09:46:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 11/06/2021 às 09:46:23.

11/06/2021 - 09:46:26 Sistema O item 0001 foi encerrado em situação de empate.

11/06/2021 - 09:46:29 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 11/06/2021 às 09:51:31.

11/06/2021 - 09:46:29 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 190,00

11/06/2021 - 09:47:20 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 11/06/2021 às 09:52:21.

11/06/2021 - 09:47:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 11/06/2021 às 09:47:38.

11/06/2021 - 09:47:41 Sistema O item 0009 foi encerrado.

11/06/2021 - 09:47:45 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 11/06/2021 às 09:52:47.

11/06/2021 - 09:48:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 11/06/2021 às 09:48:27.

11/06/2021 - 09:48:28 Sistema O item 0007 foi encerrado.

11/06/2021 - 09:48:46 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 11/06/2021 às 09:53:47.

11/06/2021 - 09:51:04 Sistema Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 3

11/06/2021 - 09:51:04 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 3, 1

11/06/2021 - 09:51:07 Sistema O item 0001 foi encerrado.

11/06/2021 - 09:51:19 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 09:51:19 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 09:51:21 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 09:51:21 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 09:51:24 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 09:51:24 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 09:51:26 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 09:51:26 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 09:51:27 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 09:51:27 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 09:51:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 11/06/2021 às 09:51:31.

11/06/2021 - 09:51:31 Sistema O item 0006 foi encerrado.

11/06/2021 - 09:51:33 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 09:51:33 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 09:52:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 11/06/2021 às 09:52:21.

11/06/2021 - 09:52:22 Sistema O item 0008 foi encerrado em situação de empate.

11/06/2021 - 09:52:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 11/06/2021 às 09:52:47.

11/06/2021 - 09:52:50 Sistema O item 0010 foi encerrado.

11/06/2021 - 09:53:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 11/06/2021 às 09:53:47.

11/06/2021 - 09:53:48 Sistema O item 0004 foi encerrado.

11/06/2021 - 10:03:05 Sistema O item 0008 foi encerrado.

11/06/2021 - 10:03:07 Sistema Desempate realizado para o item 0008 tem como vencedor o fornecedor com token 3
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11/06/2021 - 10:03:07 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 3, 1

11/06/2021 - 10:06:19 Sistema O item 0011 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:06:21 Sistema O item 0012 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:06:24 Sistema O item 0013 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:06:26 Sistema O item 0014 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:06:29 Sistema O item 0015 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:06:33 Sistema O item 0016 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:07:36 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 11/06/2021 às 10:12:38.

11/06/2021 - 10:09:16 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:09:16 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:09:17 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:09:17 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:09:19 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:09:19 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:09:19 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:09:19 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:11:35 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 11/06/2021 às 10:16:36.

11/06/2021 - 10:12:03 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 11/06/2021 às 10:17:05.

11/06/2021 - 10:12:03 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 180,00

11/06/2021 - 10:12:18 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 11/06/2021 às 10:17:21.

11/06/2021 - 10:12:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:12:38.

11/06/2021 - 10:12:42 Sistema O item 0014 foi encerrado.

11/06/2021 - 10:14:22 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 11/06/2021 às 10:19:24.

11/06/2021 - 10:16:17 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 11/06/2021 às 10:21:18.

11/06/2021 - 10:16:17 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 220,00

11/06/2021 - 10:16:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:16:36.

11/06/2021 - 10:16:36 Sistema O item 0016 foi encerrado.

11/06/2021 - 10:17:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:17:05.

11/06/2021 - 10:17:06 Sistema O item 0012 foi encerrado.

11/06/2021 - 10:17:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:17:21.

11/06/2021 - 10:17:23 Sistema O item 0011 foi encerrado.

11/06/2021 - 10:19:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:19:24.

11/06/2021 - 10:19:29 Sistema O item 0015 foi encerrado.

11/06/2021 - 10:21:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:21:18.

11/06/2021 - 10:21:18 Sistema O item 0013 foi encerrado.

11/06/2021 - 10:24:16 Sistema O item 0017 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:24:19 Sistema O item 0018 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:24:19 Sistema O item 0019 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:24:19 Sistema O item 0020 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:25:48 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 11/06/2021 às 10:30:51.

11/06/2021 - 10:25:48 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 80,00

11/06/2021 - 10:29:21 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 11/06/2021 às 10:34:22.

11/06/2021 - 10:29:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 144,00, R$
151,62

11/06/2021 - 10:30:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:30:51.

11/06/2021 - 10:30:55 Sistema O item 0017 foi encerrado em situação de empate.

11/06/2021 - 10:31:01 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 11/06/2021 às 10:36:03.

11/06/2021 - 10:31:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 185,00, R$
190,12

11/06/2021 - 10:31:06 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 11/06/2021 às 10:36:07.

11/06/2021 - 10:31:06 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 125,00, R$
132,50

11/06/2021 - 10:31:39 Sistema O item 0017 foi encerrado.
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11/06/2021 - 10:31:40 Sistema Desempate realizado para o item 0017 tem como vencedor o fornecedor com token 3

11/06/2021 - 10:31:40 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 3, 1

11/06/2021 - 10:32:09 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:32:09 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:32:09 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:32:09 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:32:10 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:32:10 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:32:11 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:32:11 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:32:12 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:32:12 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:32:13 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:32:13 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:32:14 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:32:14 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:32:16 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:32:16 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:32:17 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:32:17 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:32:18 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:32:18 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:34:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:34:22.

11/06/2021 - 10:34:23 Sistema O item 0018 foi encerrado.

11/06/2021 - 10:36:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:36:03.

11/06/2021 - 10:36:04 Sistema O item 0020 foi encerrado.

11/06/2021 - 10:36:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:36:07.

11/06/2021 - 10:36:08 Sistema O item 0019 foi encerrado.

11/06/2021 - 10:47:10 Sistema O item 0021 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:47:10 Sistema O item 0022 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:47:10 Sistema O item 0023 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:47:12 Sistema O item 0024 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:47:12 Sistema O item 0025 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:47:15 Sistema O item 0026 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:47:15 Sistema O item 0027 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:47:19 Sistema O item 0028 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:47:19 Sistema O item 0029 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:47:19 Sistema O item 0030 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 10:47:42 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 11/06/2021 às 10:52:43.

11/06/2021 - 10:48:21 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 11/06/2021 às 10:53:22.

11/06/2021 - 10:48:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 98,00

11/06/2021 - 10:49:21 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 11/06/2021 às 10:54:23.

11/06/2021 - 10:51:53 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 11/06/2021 às 10:56:54.

11/06/2021 - 10:52:12 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 11/06/2021 às 10:57:13.

11/06/2021 - 10:52:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 39,00

11/06/2021 - 10:52:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:52:43.

11/06/2021 - 10:52:44 Sistema O item 0023 foi encerrado.

11/06/2021 - 10:53:10 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 11/06/2021 às 10:58:11.

11/06/2021 - 10:53:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:53:22. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

11/06/2021 - 10:53:53 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:53:53 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:53:55 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:53:55 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:53:57 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
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11/06/2021 - 10:53:57 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:53:58 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:53:58 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:53:59 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:53:59 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:54:02 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:54:02 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:54:05 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:54:05 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:54:06 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:54:06 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:54:19 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:54:19 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:54:19 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 11/06/2021 às 10:59:20.

11/06/2021 - 10:54:20 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 10:54:20 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 10:54:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:54:23.

11/06/2021 - 10:54:25 Sistema O item 0021 foi encerrado.

11/06/2021 - 10:54:27 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 11/06/2021 às 10:59:28.

11/06/2021 - 10:54:27 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 116,62

11/06/2021 - 10:56:26 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 11/06/2021 às 11:01:28.

11/06/2021 - 10:56:53 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 11/06/2021 às 11:01:54.

11/06/2021 - 10:56:53 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 85,62

11/06/2021 - 10:56:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:56:54.

11/06/2021 - 10:56:54 Sistema O item 0024 foi encerrado.

11/06/2021 - 10:57:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:57:13. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

11/06/2021 - 10:58:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:58:11.

11/06/2021 - 10:58:11 Sistema O item 0025 foi encerrado.

11/06/2021 - 10:59:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:59:20.

11/06/2021 - 10:59:20 Sistema O item 0028 foi encerrado.

11/06/2021 - 10:59:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0030 foi encerrada em 11/06/2021 às 10:59:28.

11/06/2021 - 10:59:31 Sistema O item 0030 foi encerrado.

11/06/2021 - 11:01:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 11/06/2021 às 11:01:28.

11/06/2021 - 11:01:28 Sistema O item 0027 foi encerrado.

11/06/2021 - 11:01:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 11/06/2021 às 11:01:54.

11/06/2021 - 11:01:55 Sistema O item 0029 foi encerrado.

11/06/2021 - 11:04:35 Sistema O item 0026 foi encerrado.

11/06/2021 - 11:04:46 Sistema O item 0022 foi encerrado.

11/06/2021 - 11:08:54 Sistema O item 0031 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:08:55 Sistema O item 0032 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:08:57 Sistema O item 0033 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:09:00 Sistema O item 0034 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:09:00 Sistema O item 0035 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:09:02 Sistema O item 0036 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:09:07 Sistema O item 0037 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:09:07 Sistema O item 0038 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:09:19 Sistema O item 0039 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:09:22 Sistema O item 0040 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:10:04 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 11/06/2021 às 11:15:06.

11/06/2021 - 11:10:04 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 88,00, R$
98,00

11/06/2021 - 11:10:28 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 11/06/2021 às 11:15:29.

11/06/2021 - 11:10:28 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 165,00, R$
171,00
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11/06/2021 - 11:10:36 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 11/06/2021 às 11:15:37.

11/06/2021 - 11:10:36 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 165,00, R$
182,12

11/06/2021 - 11:10:36 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 11/06/2021 às 11:15:37.

11/06/2021 - 11:11:10 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 11/06/2021 às 11:16:11.

11/06/2021 - 11:11:17 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 11/06/2021 às 11:16:19.

11/06/2021 - 11:12:07 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 11/06/2021 às 11:17:09.

11/06/2021 - 11:13:28 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 11/06/2021 às 11:18:30.

11/06/2021 - 11:15:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0039 foi encerrada em 11/06/2021 às 11:15:06. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

11/06/2021 - 11:15:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0038 foi encerrada em 11/06/2021 às 11:15:29. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

11/06/2021 - 11:15:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada em 11/06/2021 às 11:15:37.

11/06/2021 - 11:15:38 Sistema O item 0031 foi encerrado.

11/06/2021 - 11:15:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0037 foi encerrada em 11/06/2021 às 11:15:37.

11/06/2021 - 11:15:38 Sistema O item 0037 foi encerrado.

11/06/2021 - 11:16:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0035 foi encerrada em 11/06/2021 às 11:16:11.

11/06/2021 - 11:16:12 Sistema O item 0035 foi encerrado.

11/06/2021 - 11:16:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0034 foi encerrada em 11/06/2021 às 11:16:19.

11/06/2021 - 11:16:21 Sistema O item 0034 foi encerrado.

11/06/2021 - 11:17:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0033 foi encerrada em 11/06/2021 às 11:17:09.

11/06/2021 - 11:17:10 Sistema O item 0033 foi encerrado.

11/06/2021 - 11:17:48 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 11/06/2021 às 11:22:49.

11/06/2021 - 11:18:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0040 foi encerrada em 11/06/2021 às 11:18:30.

11/06/2021 - 11:18:30 Sistema O item 0040 foi encerrado.

11/06/2021 - 11:18:34 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 11/06/2021 às 11:23:34.

11/06/2021 - 11:22:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0036 foi encerrada em 11/06/2021 às 11:22:49.

11/06/2021 - 11:22:52 Sistema O item 0036 foi encerrado.

11/06/2021 - 11:23:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0032 foi encerrada em 11/06/2021 às 11:23:34.

11/06/2021 - 11:23:35 Sistema O item 0032 foi encerrado em situação de empate.

11/06/2021 - 11:40:01 Sistema O item 0038 foi encerrado.

11/06/2021 - 11:40:01 Sistema O item 0039 foi encerrado.

11/06/2021 - 11:40:04 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 11:40:04 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 11:40:05 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 11:40:05 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 11:40:05 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 11:40:05 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 11:40:07 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 11:40:07 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 11:40:07 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 11:40:07 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 11:40:08 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 11:40:08 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 11:40:09 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 11:40:09 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 11:40:28 Sistema Desempate realizado para o item 0032 tem como vencedor o fornecedor com token 1

11/06/2021 - 11:40:28 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 1, 3

11/06/2021 - 11:40:28 Sistema O item 0032 foi encerrado.

11/06/2021 - 11:40:58 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 11:40:58 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 11:40:59 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 11:40:59 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 11:41:00 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.
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11/06/2021 - 11:41:00 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 11:55:05 Sistema O item 0041 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:55:05 Sistema O item 0042 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:55:05 Sistema O item 0043 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:55:08 Sistema O item 0044 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:55:08 Sistema O item 0045 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:55:08 Sistema O item 0046 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:55:12 Sistema O item 0047 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:55:38 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 11/06/2021 às 12:00:38.

11/06/2021 - 11:55:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 34,00, R$
98,80

11/06/2021 - 11:55:59 Sistema O item 0048 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:55:59 Sistema O item 0049 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:56:02 Sistema O item 0050 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 11:59:57 Sistema Para o item 0046, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/06/2021 às 12:04:58.

11/06/2021 - 12:00:00 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 11/06/2021 às 12:05:01.

11/06/2021 - 12:00:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 145,00, R$
153,00

11/06/2021 - 12:00:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0043 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:00:38.

11/06/2021 - 12:00:39 Sistema O item 0043 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:01:39 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 11/06/2021 às 12:06:40.

11/06/2021 - 12:01:42 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 11/06/2021 às 12:06:43.

11/06/2021 - 12:01:42 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 62,00, R$
66,00

11/06/2021 - 12:03:25 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 11/06/2021 às 12:08:25.

11/06/2021 - 12:03:25 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 59,00, R$
65,00

11/06/2021 - 12:03:46 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 11/06/2021 às 12:08:47.

11/06/2021 - 12:03:52 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 11/06/2021 às 12:08:53.

11/06/2021 - 12:03:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 55,00, R$
62,00

11/06/2021 - 12:04:52 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 11/06/2021 às 12:09:53.

11/06/2021 - 12:04:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 89,00, R$
98,00

11/06/2021 - 12:04:58 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 11/06/2021 às 12:09:59.

11/06/2021 - 12:04:58 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 310,00

11/06/2021 - 12:04:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0046 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:04:58.

11/06/2021 - 12:04:58 Sistema O item 0046 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:05:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0050 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:05:01. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

11/06/2021 - 12:06:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0045 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:06:40.

11/06/2021 - 12:06:41 Sistema O item 0045 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:06:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0049 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:06:43.

11/06/2021 - 12:06:44 Sistema O item 0049 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:07:26 Sistema O item 0050 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:07:28 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:07:28 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:07:29 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:07:29 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:07:29 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:07:29 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:07:30 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:07:30 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:07:31 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:07:31 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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11/06/2021 - 12:07:31 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:07:31 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:07:32 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:07:32 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:07:33 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:07:33 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:07:33 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:07:33 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:07:36 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:07:36 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:08:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0048 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:08:25.

11/06/2021 - 12:08:26 Sistema O item 0048 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:08:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0047 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:08:47.

11/06/2021 - 12:08:47 Sistema O item 0047 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:08:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0041 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:08:53. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

11/06/2021 - 12:09:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0042 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:09:53.

11/06/2021 - 12:09:53 Sistema O item 0042 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:09:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0044 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:09:59.

11/06/2021 - 12:09:59 Sistema O item 0044 foi encerrado em situação de empate.

11/06/2021 - 12:21:09 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:21:09 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:21:10 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:21:10 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:21:11 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:21:11 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:21:12 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:21:12 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:22:30 Sistema O item 0051 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:22:30 Sistema O item 0052 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:22:30 Sistema O item 0053 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:22:30 Sistema O item 0054 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:22:33 Sistema O item 0055 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:22:33 Sistema O item 0056 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:22:33 Sistema O item 0057 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:22:33 Sistema O item 0058 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:22:33 Sistema O item 0059 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:22:36 Sistema O item 0060 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:23:42 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 11/06/2021 às 12:28:43.

11/06/2021 - 12:23:42 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 770,00

11/06/2021 - 12:25:16 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 11/06/2021 às 12:30:16.

11/06/2021 - 12:26:22 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 11/06/2021 às 12:31:23.

11/06/2021 - 12:27:19 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 11/06/2021 às 12:32:20.

11/06/2021 - 12:27:37 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 11/06/2021 às 12:32:38.

11/06/2021 - 12:28:10 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 11/06/2021 às 12:33:11.

11/06/2021 - 12:28:10 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 25,00, R$
29,00

11/06/2021 - 12:28:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0058 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:28:43.

11/06/2021 - 12:28:43 Sistema O item 0058 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:28:52 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 11/06/2021 às 12:33:54.

11/06/2021 - 12:30:02 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 11/06/2021 às 12:35:03.

11/06/2021 - 12:30:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0055 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:30:16.

11/06/2021 - 12:30:17 Sistema O item 0055 foi encerrado.
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11/06/2021 - 12:31:23 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 11/06/2021 às 12:36:24.

11/06/2021 - 12:31:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 30,12

11/06/2021 - 12:31:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0052 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:31:23.

11/06/2021 - 12:31:23 Sistema O item 0052 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:31:30 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:31:30 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:31:31 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:31:31 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:31:32 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:31:32 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:31:33 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:31:33 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:31:34 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:31:34 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:31:35 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:31:35 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:32:05 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 11/06/2021 às 12:37:06.

11/06/2021 - 12:32:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 190,00, R$
206,00

11/06/2021 - 12:32:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0057 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:32:20.

11/06/2021 - 12:32:20 Sistema O item 0057 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:32:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0053 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:32:38.

11/06/2021 - 12:32:39 Sistema O item 0053 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:33:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0059 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:33:11.

11/06/2021 - 12:33:12 Sistema O item 0059 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:33:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0056 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:33:54.

11/06/2021 - 12:33:54 Sistema O item 0056 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:35:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0054 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:35:03.

11/06/2021 - 12:35:03 Sistema O item 0054 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:36:09 Sistema O item 0061 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:36:12 Sistema O item 0062 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:36:12 Sistema O item 0063 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:36:12 Sistema O item 0064 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:36:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0060 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:36:24.

11/06/2021 - 12:36:25 Sistema O item 0060 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:37:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0051 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:37:06.

11/06/2021 - 12:37:07 Sistema O item 0051 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:38:10 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:38:10 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:38:11 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:38:11 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:38:11 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:38:11 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:38:12 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:38:12 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:38:13 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:38:13 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:38:14 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:38:14 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:38:14 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:38:14 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:38:20 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:38:20 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:39:52 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 11/06/2021 às 12:44:54.

11/06/2021 - 12:39:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 35,00, R$
40,00
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11/06/2021 - 12:41:38 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 11/06/2021 às 12:46:39.

11/06/2021 - 12:41:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 25,00, R$
32,62

11/06/2021 - 12:42:44 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 11/06/2021 às 12:47:45.

11/06/2021 - 12:42:44 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 32,00, R$
41,62

11/06/2021 - 12:42:47 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 11/06/2021 às 12:47:48.

11/06/2021 - 12:42:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 41,00

11/06/2021 - 12:43:39 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:43:39 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:43:40 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 12:43:40 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 12:44:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0064 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:44:54.

11/06/2021 - 12:44:54 Sistema O item 0064 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:46:30 Sistema O item 0066 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:46:33 Sistema O item 0065 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:46:33 Sistema O item 0067 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:46:33 Sistema O item 0068 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:46:36 Sistema O item 0069 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:46:36 Sistema O item 0070 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:46:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0061 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:46:39.

11/06/2021 - 12:46:39 Sistema O item 0061 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:47:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0062 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:47:45.

11/06/2021 - 12:47:46 Sistema O item 0062 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:47:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0063 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:47:48.

11/06/2021 - 12:47:49 Sistema O item 0063 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:49:19 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 11/06/2021 às 12:54:20.

11/06/2021 - 12:49:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 30,00

11/06/2021 - 12:49:40 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 11/06/2021 às 12:54:41.

11/06/2021 - 12:49:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 42,00, R$
44,00

11/06/2021 - 12:50:04 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 11/06/2021 às 12:55:05.

11/06/2021 - 12:50:04 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 170,00, R$
181,00

11/06/2021 - 12:50:58 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 11/06/2021 às 12:55:59.

11/06/2021 - 12:50:58 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 32,00, R$
36,00

11/06/2021 - 12:51:22 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 11/06/2021 às 12:56:23.

11/06/2021 - 12:51:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 120,00, R$
136,00

11/06/2021 - 12:52:44 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 11/06/2021 às 12:57:45.

11/06/2021 - 12:52:44 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 49,00, R$
53,00

11/06/2021 - 12:53:11 Sistema O item 0071 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:53:11 Sistema O item 0072 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:53:11 Sistema O item 0073 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:53:14 Sistema O item 0074 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:53:14 Sistema O item 0075 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:53:14 Sistema O item 0076 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:53:14 Sistema O item 0077 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:53:20 Sistema O item 0078 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:53:53 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 11/06/2021 às 12:58:54.

11/06/2021 - 12:53:53 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 98,00, R$
105,00

11/06/2021 - 12:54:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0069 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:54:20.

11/06/2021 - 12:54:20 Sistema O item 0069 foi encerrado.
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11/06/2021 - 12:54:38 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 11/06/2021 às 12:59:39.

11/06/2021 - 12:54:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 120,00, R$
127,00

11/06/2021 - 12:54:38 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 11/06/2021 às 12:59:39.

11/06/2021 - 12:54:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 70,00, R$
76,00

11/06/2021 - 12:54:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0068 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:54:41.

11/06/2021 - 12:54:41 Sistema O item 0068 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:54:47 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 11/06/2021 às 12:59:48.

11/06/2021 - 12:54:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 60,00, R$
67,00

11/06/2021 - 12:55:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0066 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:55:05.

11/06/2021 - 12:55:05 Sistema O item 0066 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:55:48 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 11/06/2021 às 13:00:48.

11/06/2021 - 12:55:48 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 145,00, R$
154,12

11/06/2021 - 12:56:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0070 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:55:59.

11/06/2021 - 12:56:00 Sistema O item 0070 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:56:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0067 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:56:23.

11/06/2021 - 12:56:24 Sistema O item 0067 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:57:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0065 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:57:45.

11/06/2021 - 12:57:45 Sistema O item 0065 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:58:39 Sistema O item 0079 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:58:42 Sistema O item 0080 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 12:58:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0078 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:58:54.

11/06/2021 - 12:58:54 Sistema O item 0078 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:59:07 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 11/06/2021 às 13:04:07.

11/06/2021 - 12:59:07 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 110,00, R$
117,00

11/06/2021 - 12:59:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0072 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:59:39.

11/06/2021 - 12:59:40 Sistema O item 0072 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:59:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0074 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:59:39.

11/06/2021 - 12:59:40 Sistema O item 0074 foi encerrado.

11/06/2021 - 12:59:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0073 foi encerrada em 11/06/2021 às 12:59:48.

11/06/2021 - 12:59:49 Sistema O item 0073 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:00:31 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 11/06/2021 às 13:05:32.

11/06/2021 - 13:00:31 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 175,00, R$
184,62

11/06/2021 - 13:00:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0077 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:00:48.

11/06/2021 - 13:00:49 Sistema O item 0077 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:00:55 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 11/06/2021 às 13:05:56.

11/06/2021 - 13:03:02 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 11/06/2021 às 13:08:02.

11/06/2021 - 13:03:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 45,00, R$
46,62

11/06/2021 - 13:04:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0076 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:04:07.

11/06/2021 - 13:04:08 Sistema O item 0076 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:05:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0079 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:05:32.

11/06/2021 - 13:05:32 Sistema O item 0079 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:05:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0075 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:05:56.

11/06/2021 - 13:05:56 Sistema O item 0075 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:06:54 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 11/06/2021 às 13:11:54.

11/06/2021 - 13:06:54 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 110,00, R$
117,00

11/06/2021 - 13:08:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0071 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:08:02.

11/06/2021 - 13:08:03 Sistema O item 0071 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:11:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0080 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:11:54.
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11/06/2021 - 13:11:55 Sistema O item 0080 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:19:07 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:19:07 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:19:08 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:19:08 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:19:08 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:19:08 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:19:10 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:19:10 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:19:10 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:19:10 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:19:11 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:19:11 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:19:12 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:19:12 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:19:15 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:19:15 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:19:25 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:19:25 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:19:27 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:19:27 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:20:40 Pregoeiro Devido as quantidades dos itens, não teremos intervalo de almoço, para concluirmos ainda hoje a fase de
lances

11/06/2021 - 13:20:57 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:20:57 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:20:58 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:20:58 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:20:59 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:20:59 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:21:00 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:21:00 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:21:00 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:21:00 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:21:02 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:21:02 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:21:04 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:21:04 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:21:05 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:21:05 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:21:06 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:21:06 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:34:07 Sistema O item 0081 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:34:10 Sistema O item 0082 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:34:10 Sistema O item 0083 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:34:10 Sistema O item 0084 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:34:10 Sistema O item 0085 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:34:14 Sistema O item 0086 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:34:14 Sistema O item 0087 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:34:16 Sistema O item 0088 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:34:25 Sistema O item 0089 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:34:28 Sistema O item 0090 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:35:01 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 11/06/2021 às 13:40:02.

11/06/2021 - 13:35:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 84,00

11/06/2021 - 13:35:07 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 11/06/2021 às 13:40:08.

11/06/2021 - 13:35:07 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 180,00
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11/06/2021 - 13:35:49 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 11/06/2021 às 13:40:50.

11/06/2021 - 13:35:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 145,00

11/06/2021 - 13:35:55 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 11/06/2021 às 13:40:56.

11/06/2021 - 13:35:55 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 168,00

11/06/2021 - 13:35:55 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 11/06/2021 às 13:40:56.

11/06/2021 - 13:35:55 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 122,00

11/06/2021 - 13:35:58 Sistema O item 0091 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:35:58 Sistema O item 0092 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:36:01 Sistema O item 0093 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:36:01 Sistema O item 0094 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:36:01 Sistema O item 0095 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:36:04 Sistema O item 0096 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:36:04 Sistema O item 0097 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:36:04 Sistema O item 0098 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:36:07 Sistema O item 0099 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:36:07 Sistema O item 0100 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 13:36:11 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 11/06/2021 às 13:41:12.

11/06/2021 - 13:36:38 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 11/06/2021 às 13:41:38.

11/06/2021 - 13:38:50 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 11/06/2021 às 13:43:51.

11/06/2021 - 13:38:50 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 135,00

11/06/2021 - 13:39:44 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 11/06/2021 às 13:44:46.

11/06/2021 - 13:39:44 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 94,00, R$
102,62

11/06/2021 - 13:40:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0089 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:40:02.

11/06/2021 - 13:40:02 Sistema O item 0089 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:40:08 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 11/06/2021 às 13:45:09.

11/06/2021 - 13:40:08 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 314,85

11/06/2021 - 13:40:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0084 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:40:08.

11/06/2021 - 13:40:08 Sistema O item 0084 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:40:33 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 11/06/2021 às 13:45:34.

11/06/2021 - 13:40:33 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 230,00, R$
243,96

11/06/2021 - 13:40:48 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 11/06/2021 às 13:45:49.

11/06/2021 - 13:40:48 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 140,00

11/06/2021 - 13:40:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0088 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:40:50.

11/06/2021 - 13:40:51 Sistema O item 0088 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:40:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0082 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:40:56.

11/06/2021 - 13:40:57 Sistema O item 0082 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:40:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0085 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:40:56.

11/06/2021 - 13:40:57 Sistema O item 0085 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:41:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0090 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:41:12.

11/06/2021 - 13:41:12 Sistema O item 0090 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:41:24 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 11/06/2021 às 13:46:24.

11/06/2021 - 13:41:24 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 125,00

11/06/2021 - 13:41:27 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 11/06/2021 às 13:46:28.

11/06/2021 - 13:41:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0098 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:41:38.

11/06/2021 - 13:41:39 Sistema O item 0098 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:41:42 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 11/06/2021 às 13:46:43.

11/06/2021 - 13:42:51 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 11/06/2021 às 13:47:52.

11/06/2021 - 13:42:51 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 170,00
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11/06/2021 - 13:43:21 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 11/06/2021 às 13:48:22.

11/06/2021 - 13:43:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 269,85

11/06/2021 - 13:43:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0081 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:43:51.

11/06/2021 - 13:43:51 Sistema O item 0081 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:44:00 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 11/06/2021 às 13:49:01.

11/06/2021 - 13:44:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 200,00

11/06/2021 - 13:44:40 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 11/06/2021 às 13:49:41.

11/06/2021 - 13:44:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 64,00

11/06/2021 - 13:44:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0097 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:44:46.

11/06/2021 - 13:44:46 Sistema O item 0097 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:45:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0094 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:45:09.

11/06/2021 - 13:45:10 Sistema O item 0094 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:45:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0096 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:45:34.

11/06/2021 - 13:45:34 Sistema O item 0096 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:45:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0087 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:45:49.

11/06/2021 - 13:45:49 Sistema O item 0087 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:46:01 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 11/06/2021 às 13:51:02.

11/06/2021 - 13:46:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0083 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:46:24.

11/06/2021 - 13:46:25 Sistema O item 0083 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:46:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0086 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:46:28.

11/06/2021 - 13:46:28 Sistema O item 0086 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:46:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0099 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:46:43.

11/06/2021 - 13:46:43 Sistema O item 0099 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:47:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0091 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:47:52.

11/06/2021 - 13:47:52 Sistema O item 0091 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:48:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0092 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:48:22.

11/06/2021 - 13:48:23 Sistema O item 0092 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:49:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0093 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:49:01.

11/06/2021 - 13:49:02 Sistema O item 0093 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:49:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0095 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:49:41.

11/06/2021 - 13:49:41 Sistema O item 0095 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:51:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0100 foi encerrada em 11/06/2021 às 13:51:02.

11/06/2021 - 13:51:02 Sistema O item 0100 foi encerrado.

11/06/2021 - 13:58:34 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:58:34 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:58:35 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:58:35 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:58:36 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:58:36 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:58:37 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:58:37 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:58:40 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:58:40 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:58:43 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:58:43 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:58:46 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:58:46 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:58:47 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:58:47 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:58:49 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:58:49 Sistema O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:58:50 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:58:50 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:59:00 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:59:00 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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11/06/2021 - 13:59:01 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:59:01 Sistema O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:59:03 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:59:03 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:59:04 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:59:04 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:59:05 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:59:05 Sistema O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:59:06 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:59:06 Sistema O item 0116 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:59:07 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:59:07 Sistema O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:59:08 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:59:08 Sistema O item 0118 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:59:10 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:59:10 Sistema O item 0119 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 13:59:11 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 13:59:11 Sistema O item 0120 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:13:35 Sistema O item 0101 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:13:35 Sistema O item 0102 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:13:38 Sistema O item 0103 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:13:38 Sistema O item 0104 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:13:41 Sistema O item 0106 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:13:44 Sistema O item 0105 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:13:47 Sistema O item 0107 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:13:47 Sistema O item 0108 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:13:50 Sistema O item 0109 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:13:50 Sistema O item 0110 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:14:03 Sistema O item 0111 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:14:03 Sistema O item 0112 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:14:03 Sistema O item 0113 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:14:05 Sistema O item 0114 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:14:05 Sistema O item 0115 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:14:08 Sistema O item 0116 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:14:08 Sistema O item 0117 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:14:08 Sistema O item 0118 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:14:12 Sistema O item 0119 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:14:12 Sistema O item 0120 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:14:30 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:14:30 Sistema O item 0121 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:14:32 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:14:32 Sistema O item 0122 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:14:33 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:14:33 Sistema O item 0123 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:14:34 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:14:34 Sistema O item 0124 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:14:39 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:14:39 Sistema O item 0125 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:14:42 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:14:42 Sistema O item 0126 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:14:46 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:14:46 Sistema O item 0127 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:14:50 Sistema O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:14:50 Sistema O item 0128 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:14:57 Sistema O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:14:57 Sistema O item 0129 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:15:08 Sistema O item 0130 foi aberto pelo pregoeiro.
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11/06/2021 - 14:15:08 Sistema O item 0130 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:15:15 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 11/06/2021 às 14:20:16.

11/06/2021 - 14:15:15 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 195,00

11/06/2021 - 14:15:54 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 11/06/2021 às 14:20:55.

11/06/2021 - 14:15:54 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 145,00

11/06/2021 - 14:15:54 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 11/06/2021 às 14:20:55.

11/06/2021 - 14:15:54 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 95,00

11/06/2021 - 14:16:00 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 11/06/2021 às 14:21:01.

11/06/2021 - 14:18:19 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 11/06/2021 às 14:23:19.

11/06/2021 - 14:18:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 125,00

11/06/2021 - 14:18:25 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 11/06/2021 às 14:23:26.

11/06/2021 - 14:18:25 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 40,00

11/06/2021 - 14:18:40 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 11/06/2021 às 14:23:41.

11/06/2021 - 14:18:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 110,00

11/06/2021 - 14:18:46 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 11/06/2021 às 14:23:46.

11/06/2021 - 14:19:16 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 11/06/2021 às 14:24:16.

11/06/2021 - 14:19:16 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 375,00

11/06/2021 - 14:19:40 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 11/06/2021 às 14:24:41.

11/06/2021 - 14:20:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0107 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:20:16.

11/06/2021 - 14:20:16 Sistema O item 0107 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:20:31 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 11/06/2021 às 14:25:32.

11/06/2021 - 14:20:31 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 340,00

11/06/2021 - 14:20:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0103 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:20:55.

11/06/2021 - 14:20:55 Sistema O item 0103 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:20:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0111 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:20:55.

11/06/2021 - 14:20:55 Sistema O item 0111 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:21:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0106 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:21:01.

11/06/2021 - 14:21:01 Sistema O item 0106 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:21:04 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 11/06/2021 às 14:26:05.

11/06/2021 - 14:21:04 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 102,00

11/06/2021 - 14:21:19 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 11/06/2021 às 14:26:20.

11/06/2021 - 14:21:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 95,00

11/06/2021 - 14:21:29 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 11/06/2021 às 14:26:31.

11/06/2021 - 14:21:29 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 95,00

11/06/2021 - 14:22:05 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 11/06/2021 às 14:27:05.

11/06/2021 - 14:22:50 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 11/06/2021 às 14:27:51.

11/06/2021 - 14:22:50 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 52,00

11/06/2021 - 14:22:50 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 11/06/2021 às 14:27:51.

11/06/2021 - 14:22:50 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 70,00

11/06/2021 - 14:22:53 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 11/06/2021 às 14:27:54.

11/06/2021 - 14:22:53 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 58,00

11/06/2021 - 14:23:02 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 11/06/2021 às 14:28:03.

11/06/2021 - 14:23:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 165,00

11/06/2021 - 14:23:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0101 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:23:19.

11/06/2021 - 14:23:20 Sistema O item 0101 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:23:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0112 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:23:26.

11/06/2021 - 14:23:26 Sistema O item 0112 foi encerrado.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/06/2021 às 12:48:15.
Página 198 de 255

11/06/2021 - 14:23:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0104 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:23:41.

11/06/2021 - 14:23:41 Sistema O item 0104 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:23:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0118 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:23:46.

11/06/2021 - 14:23:47 Sistema O item 0118 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:23:56 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 11/06/2021 às 14:28:57.

11/06/2021 - 14:23:56 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 590,00

11/06/2021 - 14:24:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0120 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:24:16.

11/06/2021 - 14:24:17 Sistema O item 0120 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:24:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0117 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:24:41.

11/06/2021 - 14:24:41 Sistema O item 0117 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:25:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0119 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:25:32.

11/06/2021 - 14:25:33 Sistema O item 0119 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:26:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0110 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:26:05.

11/06/2021 - 14:26:06 Sistema O item 0110 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:26:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0109 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:26:20.

11/06/2021 - 14:26:21 Sistema O item 0109 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:26:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0108 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:26:31.

11/06/2021 - 14:26:33 Sistema O item 0108 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:27:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0105 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:27:05.

11/06/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0105 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:27:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0113 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:27:51.

11/06/2021 - 14:27:51 Sistema O item 0113 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:27:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0114 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:27:51.

11/06/2021 - 14:27:51 Sistema O item 0114 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:27:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0115 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:27:54.

11/06/2021 - 14:27:54 Sistema O item 0115 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:27:57 Sistema O item 0131 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:27:57 Sistema O item 0131 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:27:57 Sistema O item 0132 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:27:57 Sistema O item 0132 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:27:58 Sistema O item 0133 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:27:58 Sistema O item 0133 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:27:59 Sistema O item 0134 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:27:59 Sistema O item 0134 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:28:01 Sistema O item 0135 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:28:01 Sistema O item 0135 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:28:02 Sistema O item 0136 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:28:02 Sistema O item 0136 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:28:03 Sistema O item 0137 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:28:03 Sistema O item 0137 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:28:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0102 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:28:03.

11/06/2021 - 14:28:03 Sistema O item 0102 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:28:04 Sistema O item 0138 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:28:04 Sistema O item 0138 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:28:05 Sistema O item 0139 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:28:05 Sistema O item 0139 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:28:07 Sistema O item 0140 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:28:07 Sistema O item 0140 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:28:13 Sistema O item 0141 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:28:13 Sistema O item 0141 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:28:13 Sistema O item 0142 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:28:13 Sistema O item 0142 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:28:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0116 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:28:57.

11/06/2021 - 14:28:57 Sistema O item 0116 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:29:31 Sistema O item 0121 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:29:34 Sistema O item 0122 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:29:34 Sistema O item 0123 entrou em tempo aleatório.
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11/06/2021 - 14:29:34 Sistema O item 0124 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:29:40 Sistema O item 0125 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:29:43 Sistema O item 0126 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:29:46 Sistema O item 0127 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:29:52 Sistema O item 0128 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:29:58 Sistema O item 0129 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:30:10 Sistema O item 0130 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:30:19 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 11/06/2021 às 14:35:20.

11/06/2021 - 14:30:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 380,00

11/06/2021 - 14:32:04 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 11/06/2021 às 14:37:05.

11/06/2021 - 14:32:31 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 11/06/2021 às 14:37:32.

11/06/2021 - 14:32:52 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 11/06/2021 às 14:37:53.

11/06/2021 - 14:34:32 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 11/06/2021 às 14:39:33.

11/06/2021 - 14:34:32 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 11/06/2021 às 14:39:33.

11/06/2021 - 14:34:32 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 85,00

11/06/2021 - 14:35:11 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 11/06/2021 às 14:40:13.

11/06/2021 - 14:35:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0123 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:35:20.

11/06/2021 - 14:35:20 Sistema O item 0123 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:35:35 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 11/06/2021 às 14:40:36.

11/06/2021 - 14:35:35 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 132,00

11/06/2021 - 14:37:00 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 11/06/2021 às 14:42:01.

11/06/2021 - 14:37:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0124 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:37:05.

11/06/2021 - 14:37:06 Sistema O item 0124 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:37:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0126 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:37:32.

11/06/2021 - 14:37:33 Sistema O item 0126 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:37:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0128 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:37:53.

11/06/2021 - 14:37:54 Sistema O item 0128 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:38:15 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 11/06/2021 às 14:43:16.

11/06/2021 - 14:38:15 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 217,00

11/06/2021 - 14:39:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0125 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:39:33.

11/06/2021 - 14:39:33 Sistema O item 0125 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:39:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0129 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:39:33.

11/06/2021 - 14:39:33 Sistema O item 0129 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:40:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0127 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:40:13.

11/06/2021 - 14:40:15 Sistema O item 0127 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:40:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0121 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:40:36.

11/06/2021 - 14:40:37 Sistema O item 0121 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:42:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0130 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:42:01.

11/06/2021 - 14:42:01 Sistema O item 0130 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:42:58 Sistema O item 0131 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:42:58 Sistema O item 0132 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:42:58 Sistema O item 0133 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:43:01 Sistema O item 0134 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:43:01 Sistema O item 0135 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:43:04 Sistema O item 0136 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:43:04 Sistema O item 0137 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:43:04 Sistema O item 0138 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:43:07 Sistema O item 0139 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:43:07 Sistema O item 0140 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:43:13 Sistema O item 0141 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:43:13 Sistema O item 0142 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 14:43:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0122 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:43:16.
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11/06/2021 - 14:43:16 Sistema O item 0122 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:44:53 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 11/06/2021 às 14:49:53.

11/06/2021 - 14:45:08 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 11/06/2021 às 14:50:09.

11/06/2021 - 14:45:11 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 11/06/2021 às 14:50:12.

11/06/2021 - 14:45:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 34,00

11/06/2021 - 14:45:24 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 11/06/2021 às 14:50:26.

11/06/2021 - 14:45:24 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 305,00

11/06/2021 - 14:47:09 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 11/06/2021 às 14:52:10.

11/06/2021 - 14:47:27 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 11/06/2021 às 14:52:28.

11/06/2021 - 14:47:27 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 27,00

11/06/2021 - 14:48:33 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 11/06/2021 às 14:53:34.

11/06/2021 - 14:48:54 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 11/06/2021 às 14:53:56.

11/06/2021 - 14:48:54 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 28,00

11/06/2021 - 14:49:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0135 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:49:53.

11/06/2021 - 14:49:54 Sistema O item 0135 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:50:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0139 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:50:09.

11/06/2021 - 14:50:09 Sistema O item 0139 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:50:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0138 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:50:12.

11/06/2021 - 14:50:12 Sistema O item 0138 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:50:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0132 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:50:26.

11/06/2021 - 14:50:27 Sistema O item 0132 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:50:45 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 11/06/2021 às 14:55:46.

11/06/2021 - 14:50:45 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 159,46

11/06/2021 - 14:50:51 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 11/06/2021 às 14:55:52.

11/06/2021 - 14:50:51 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 130,00

11/06/2021 - 14:51:12 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 11/06/2021 às 14:56:14.

11/06/2021 - 14:51:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 375,00

11/06/2021 - 14:52:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0142 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:52:10.

11/06/2021 - 14:52:10 Sistema O item 0142 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:52:19 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 11/06/2021 às 14:57:20.

11/06/2021 - 14:52:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 169,00

11/06/2021 - 14:52:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0134 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:52:28.

11/06/2021 - 14:52:28 Sistema O item 0134 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:52:37 Sistema O item 0143 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:52:37 Sistema O item 0143 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:52:38 Sistema O item 0144 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:52:38 Sistema O item 0144 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:52:39 Sistema O item 0145 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:52:39 Sistema O item 0145 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:52:40 Sistema O item 0146 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:52:40 Sistema O item 0146 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:52:41 Sistema O item 0147 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2021 - 14:52:41 Sistema O item 0147 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2021 - 14:53:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0136 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:53:34.

11/06/2021 - 14:53:34 Sistema O item 0136 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:53:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0133 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:53:56.

11/06/2021 - 14:53:58 Sistema O item 0133 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:55:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0140 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:55:46.

11/06/2021 - 14:55:47 Sistema O item 0140 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:55:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0131 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:55:52.

11/06/2021 - 14:55:53 Sistema O item 0131 foi encerrado.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/06/2021 às 12:48:15.
Página 201 de 255

11/06/2021 - 14:56:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0137 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:56:14.

11/06/2021 - 14:56:14 Sistema O item 0137 foi encerrado.

11/06/2021 - 14:57:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0141 foi encerrada em 11/06/2021 às 14:57:20.

11/06/2021 - 14:57:20 Sistema O item 0141 foi encerrado.

11/06/2021 - 15:07:38 Sistema O item 0143 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 15:07:38 Sistema O item 0144 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 15:07:41 Sistema O item 0145 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 15:07:41 Sistema O item 0146 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 15:07:41 Sistema O item 0147 entrou em tempo aleatório.

11/06/2021 - 15:10:58 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 79,99 para o item 0144 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

11/06/2021 - 15:12:21 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 11/06/2021 às 15:17:23.

11/06/2021 - 15:12:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 990,00

11/06/2021 - 15:12:36 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 11/06/2021 às 15:17:37.

11/06/2021 - 15:13:39 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 11/06/2021 às 15:18:40.

11/06/2021 - 15:13:39 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 580,00

11/06/2021 - 15:16:01 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 11/06/2021 às 15:21:02.

11/06/2021 - 15:16:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 750,00, R$
753,68

11/06/2021 - 15:16:25 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 11/06/2021 às 15:21:26.

11/06/2021 - 15:17:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0146 foi encerrada em 11/06/2021 às 15:17:23.

11/06/2021 - 15:17:24 Sistema O item 0146 foi encerrado.

11/06/2021 - 15:17:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0145 foi encerrada em 11/06/2021 às 15:17:37.

11/06/2021 - 15:17:37 Sistema O item 0145 foi encerrado.

11/06/2021 - 15:18:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0143 foi encerrada em 11/06/2021 às 15:18:40.

11/06/2021 - 15:18:41 Sistema O item 0143 foi encerrado.

11/06/2021 - 15:21:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0144 foi encerrada em 11/06/2021 às 15:21:02. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

11/06/2021 - 15:21:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0147 foi encerrada em 11/06/2021 às 15:21:26.

11/06/2021 - 15:21:26 Sistema O item 0147 foi encerrado.

11/06/2021 - 15:34:27 Sistema O item 0144 foi encerrado.

11/06/2021 - 15:36:18 Pregoeiro Boa Tarde, Solicito as licitantes arrematantes nesta fase conforme instrumento vinculativo, que seja
encaminhado no prazo de até 60 sessenta minutos via e-mail

11/06/2021 - 17:06:42 Pregoeiro Será feito analise dos lances, assim como, documentos enviados, sendo remarcada a continuidade da
sessão na data de 15 de junho de 2021 as 10:00. Pedimos desculpas pela ausencia de informações, no
entanto, estamos tendo instabilidade de energia no municipio devido a grande chuva que acontecera desde
as 15:00

11/06/2021 - 17:08:28 Sistema O item 0041 foi encerrado.

11/06/2021 - 17:08:32 Sistema Desempate realizado para o item 0044 tem como vencedor o fornecedor com token 3

11/06/2021 - 17:08:32 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 3, 1

11/06/2021 - 17:08:34 Sistema O item 0044 foi encerrado.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0001 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 285,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0002 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 175,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0003 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 195,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0004 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 670,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0005 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 235,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0006 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 62,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0007 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 160,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0008 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 120,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0009 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 92,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0010 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 270,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0011 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 152,00.
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11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0012 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 121,50.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0013 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 162,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0014 teve como arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
70,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0015 teve como arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
40,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0016 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 53,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0017 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 70,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0018 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 102,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0019 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 89,85.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0020 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 88,50.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0021 teve como arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
390,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0022 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 25,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0023 teve como arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
730,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0024 teve como arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
185,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0025 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 133,50.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0026 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 48,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0027 teve como arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
181,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0028 teve como arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
119,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0029 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 72,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0030 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 94,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0031 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 129,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0032 teve como arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
220,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0033 teve como arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
142,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0034 teve como arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
490,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0035 teve como arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
660,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0036 teve como arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
19,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0037 teve como arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
445,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0038 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 89,85.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0039 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 58,50.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0040 teve como arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
115,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0041 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 39,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0042 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 42,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0043 teve como arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
29,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0044 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 275,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0045 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 36,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0046 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 89,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0047 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 39,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0048 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 18,00.
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11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0049 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 49,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0050 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 89,85.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0051 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 148,50.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0052 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 140,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0053 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 560,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0054 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 279,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0055 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 150,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0056 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 264,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0057 teve como arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
165,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0058 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 530,00.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0059 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 17,49.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0060 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 17,49.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0061 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 17,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0062 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 17,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0063 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 26,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0064 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 17,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0065 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 20,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0066 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 65,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0067 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 59,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0068 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 25,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0069 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 25,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0070 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 16,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0071 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 32,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0072 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 27,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0073 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 48,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0074 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 55,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0075 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 78,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0076 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 39,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0077 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 69,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0078 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 55,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0079 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 69,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0080 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 24,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0081 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 49,97.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0082 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 115,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0083 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 75,97.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0084 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 74,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0085 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 41,99.
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11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0086 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 203,90.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0087 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 78,97.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0088 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 89,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0089 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 61,12.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0090 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 119,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0091 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 123,77.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0092 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 209,97.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0093 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 107,91.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0094 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 137,19.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0095 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 32,97.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0096 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 15,97.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0097 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 48,97.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0098 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 99,91.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0099 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 104,97.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0100 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 74,90.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0101 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 93,89.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0102 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 84,76.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0103 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 94,89.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0104 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 57,89.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0105 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 96,78.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0106 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 84,89.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0107 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 29,89.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0108 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 14,79.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0109 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 18,89.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0110 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 21,79.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0111 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 33,89.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0112 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 22,89.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0113 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 18,79.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0114 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 19,78.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0115 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 31,78.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0116 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 124,75.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0117 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 178,89.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0118 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 177,32.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0119 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 239,89.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0120 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 173,89.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0121 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 38,32.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0122 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 54,74.
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11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0123 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 169,74.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0124 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 479,49.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0125 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 26,38.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0126 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 21,48.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0127 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 21,31.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0128 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 299,39.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0129 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 21,29.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0130 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 397,32.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0131 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 58,32.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0132 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 249,32.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0133 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 21,42.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0134 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 19,32.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0135 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 269,76.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0136 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 61,40.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0137 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 298,41.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0138 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 23,32.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0139 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 44,37.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0140 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 129,85.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0141 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 129,32.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0142 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 318,32.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0143 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 478,10.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0144 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 79,99.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0145 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 658,21.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0146 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 789,20.

11/06/2021 - 17:09:40 Sistema O item 0147 teve como arrematante HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 168,11.

11/06/2021 - 17:09:41 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

11/06/2021 - 17:19:23 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

11/06/2021 - 17:19:23 Sistema Motivo: Conforme exposto na ata de sessão

12/06/2021 - 09:22:08 F. VANGUARDA
COMÉRCI...

Negociação Item 0086: Cara Pregoeira; os preços ja estão no limite máximo comercial, não permitindo mis
nenhum desconto ADICIONAL

12/06/2021 - 09:22:49 F. VANGUARDA
COMÉRCI...

Negociação Item 0089: Preços já no Limite Máximo, Sem condições de Descontos Adicionais.

12/06/2021 - 09:23:17 F. VANGUARDA
COMÉRCI...

Negociação Item 0086: Preços já no Limite Máximo, Sem condições de Descontos Adicionais.

12/06/2021 - 09:23:58 F. VANGUARDA
COMÉRCI...

Documentação Item 0089: preços no limite máximo, sem condições de desconto adicional.

12/06/2021 - 09:24:24 F. VANGUARDA
COMÉRCI...

Documentação Item 0093: Preços já no Limite Máximo, Sem condições de Descontos Adicionais.

12/06/2021 - 09:24:48 F. VANGUARDA
COMÉRCI...

Documentação Item 0094: Preços já no Limite Máximo, Sem condições de Descontos Adicionais.

12/06/2021 - 09:25:00 F. VANGUARDA
COMÉRCI...

Documentação Item 0098: Preços já no Limite Máximo, Sem condições de Descontos Adicionais.

12/06/2021 - 14:13:17 Sistema A proposta readequada do item 0086 foi anexada ao processo.

12/06/2021 - 14:13:25 Sistema A proposta readequada do item 0089 foi anexada ao processo.

12/06/2021 - 14:13:47 Sistema A proposta readequada do item 0091 foi anexada ao processo.

12/06/2021 - 14:13:56 Sistema A proposta readequada do item 0093 foi anexada ao processo.

12/06/2021 - 14:14:04 Sistema A proposta readequada do item 0094 foi anexada ao processo.
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12/06/2021 - 14:14:13 Sistema A proposta readequada do item 0098 foi anexada ao processo.

12/06/2021 - 14:14:31 Sistema A proposta readequada do item 0118 foi anexada ao processo.

12/06/2021 - 14:14:46 Sistema A proposta readequada do item 0144 foi anexada ao processo.

15/06/2021 - 10:07:38 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 10:07:38 Sistema Motivo: Continuidade da Sessão

15/06/2021 - 10:09:36 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, daremos continuidade a sessão conforme estipulado no decreto 10.024/2019
para fase de negociação. As empresas já manifestaram, sendo assim, peço que aguardem o tempo do
sistema

15/06/2021 - 10:09:46 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, daremos continuidade a sessão conforme estipulado no decreto 10.024/2019
para fase de negociação. As empresas já manifestaram, sendo assim, peço que aguardem o tempo do
sistema

15/06/2021 - 10:10:39 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/06/2021 às 10:40.

15/06/2021 - 11:49:41 Pregoeiro Senhores, informamos que estamos com instabilidade de conexão, mas estamos analisando os documentos
e ainda proposta dos arrematantes

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado no processo.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 285,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 180,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 207,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 680,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 240,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 67,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 172,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 120,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 98,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 280,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 155,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 122,50.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 164,50.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 55,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 70,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 143,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 124,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 184,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 39,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 139,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 98,00.
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15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 78,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 99,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 165,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 165,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 88,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 55,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 89,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 275,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 39,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 90,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 41,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 59,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 62,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 145,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 189,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 149,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 590,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0054 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 280,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 151,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 265,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0058 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 769,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 25,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 30,12.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 25,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 32,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 32,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0064 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 35,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 49,00.
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15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0066 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 170,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0067 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 120,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0068 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 42,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0069 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 26,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 32,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 45,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 120,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 60,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 70,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 80,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 110,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 145,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 98,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 175,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0080 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 110,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0081 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0081 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 51,91.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0082 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 119,13.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 77,91.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0084 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 77,96.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0085 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 47,92.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0087 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 83,10.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0088 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 97,71.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 123,31.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0092 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 210,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 37,37.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0096 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 230,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0097 pelo pregoeiro.
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15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 94,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 111,81.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0100 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 85,58.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0101 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 101,97.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0102 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 101,97.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0103 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 109,61.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0104 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 68,17.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0105 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 97,71.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 87,11.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0107 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 37,43.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0108 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0108 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 17,99.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0109 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 22,45.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 28,48.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0111 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0111 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 37,74.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0112 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 26,97.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0113 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 22,47.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0114 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 23,99.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0115 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0115 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 38,99.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0116 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 147,97.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0117 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 190,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0119 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0119 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 340,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0120 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 183,70.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0121 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0121 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 132,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0122 pelo pregoeiro.
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15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0122 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 57,19.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0123 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0123 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 380,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0124 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0124 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 529,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0125 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0125 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 27,91.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0126 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 21,90.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0127 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 23,97.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0128 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 312,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0129 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 21,99.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0130 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 404,30.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0131 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0131 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 61,19.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0132 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 263,71.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0133 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0133 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 23,99.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0134 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0134 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 21,79.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0135 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0135 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 271,93.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0136 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0136 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 78,00.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0137 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0137 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 317,79.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0138 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0138 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 23,79.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0139 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0139 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 52,14.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0140 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0140 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 141,90.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0141 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 149,91.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0142 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0142 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 347,91.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0143 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0143 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 497,79.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0145 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0145 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 731,71.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0146 pelo pregoeiro.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/06/2021 às 12:48:15.
Página 211 de 255

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0146 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 871,18.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0147 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 12:12:51 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com valor
unitário de R$ 179,97.

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão
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15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão
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15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:52 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão
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15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão
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15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão
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15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão
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15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão
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15/06/2021 - 12:12:53 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão
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15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão
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15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:12:54 Sistema Motivo: A referida empresa descumpriu o item 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1.
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; Item
10.1. Relativos à Qualificação Técnica, alinea a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação
de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e
prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando que
caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) pelo o (a) pregoeiro
(a); os atestados apresentados não são compativeis com o objeto do presente pregão

15/06/2021 - 12:53:43 Pregoeiro Senhores licitantes, a instabilidade na internet dar-se-a pelo rompimento de fibra optica entre os municipios
de castanhal e igarapé -acu. O qual se opera apenas com 50, sendo dividido por toda a administração. Não
podendo para tanto, darmos continuidade na data de hoje. Sendo remarcada para o dia 16.06 as 09:00 a
continuidade desta

15/06/2021 - 13:00:17 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

15/06/2021 - 13:00:17 Sistema Motivo: Conforme exposto em ata de sessão

16/06/2021 - 09:08:26 Pregoeiro Bom dia! Daremos continuidade ao Certame

16/06/2021 - 09:09:08 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 09:09:08 Sistema Motivo: Bom dia! Daremos Seguimento ao certame.

16/06/2021 - 10:21:29 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0001.

16/06/2021 - 10:22:10 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0002.

16/06/2021 - 10:22:26 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0003.

16/06/2021 - 10:22:40 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0004.

16/06/2021 - 10:27:04 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0005.

16/06/2021 - 10:27:19 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0006.

16/06/2021 - 10:27:39 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0006.

16/06/2021 - 10:27:50 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0007.

16/06/2021 - 10:28:00 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0008.

16/06/2021 - 10:28:20 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0009.
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16/06/2021 - 10:28:42 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0010.

16/06/2021 - 10:29:47 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0011.

16/06/2021 - 10:30:07 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0012.

16/06/2021 - 10:30:22 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0013.

16/06/2021 - 10:32:32 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0016.

16/06/2021 - 10:32:46 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0017.

16/06/2021 - 10:33:16 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0018.

16/06/2021 - 10:33:30 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0019.

16/06/2021 - 10:34:01 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0020.

16/06/2021 - 10:34:25 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0021.

16/06/2021 - 10:34:41 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0022.

16/06/2021 - 10:36:48 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0023.

16/06/2021 - 10:36:57 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0024.

16/06/2021 - 10:37:53 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0026.

16/06/2021 - 10:38:00 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0027.

16/06/2021 - 10:38:08 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0028.

16/06/2021 - 10:38:20 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0029.

16/06/2021 - 10:38:33 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0030.

16/06/2021 - 10:38:47 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0031.

16/06/2021 - 10:38:59 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0032.

16/06/2021 - 10:39:15 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0033.

16/06/2021 - 10:39:20 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0038.

16/06/2021 - 10:39:25 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0039.

16/06/2021 - 10:39:31 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0040.

16/06/2021 - 10:39:39 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0041.

16/06/2021 - 10:39:52 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0042.

16/06/2021 - 10:39:58 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0043.

16/06/2021 - 10:40:04 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0044.

16/06/2021 - 10:40:11 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0045.

16/06/2021 - 10:40:21 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0046.

16/06/2021 - 10:40:38 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0047.

16/06/2021 - 10:40:39 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0047.

16/06/2021 - 10:40:45 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0048.

16/06/2021 - 10:40:50 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0049.

16/06/2021 - 10:40:56 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0050.

16/06/2021 - 10:41:03 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0051.

16/06/2021 - 10:41:09 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0052.
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16/06/2021 - 10:41:15 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0053.

16/06/2021 - 10:41:21 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0054.

16/06/2021 - 10:41:32 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0055.

16/06/2021 - 10:41:38 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0056.

16/06/2021 - 10:42:32 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0057.

16/06/2021 - 10:42:38 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0058.

16/06/2021 - 10:42:42 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0059.

16/06/2021 - 10:42:47 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0060.

16/06/2021 - 10:42:54 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0061.

16/06/2021 - 10:43:06 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0062.

16/06/2021 - 10:43:12 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0063.

16/06/2021 - 10:43:18 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0064.

16/06/2021 - 10:43:24 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0065.

16/06/2021 - 10:43:29 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0066.

16/06/2021 - 10:44:11 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0068.

16/06/2021 - 10:44:19 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0069.

16/06/2021 - 10:44:25 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0070.

16/06/2021 - 10:44:30 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0071.

16/06/2021 - 10:44:36 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0072.

16/06/2021 - 10:44:44 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0073.

16/06/2021 - 10:44:52 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0074.

16/06/2021 - 10:45:01 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0075.

16/06/2021 - 10:45:12 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0076.

16/06/2021 - 10:45:53 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0067.

16/06/2021 - 10:46:31 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0077.

16/06/2021 - 10:46:36 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0078.

16/06/2021 - 10:46:41 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0079.

16/06/2021 - 10:46:46 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0080.

16/06/2021 - 10:46:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0081.

16/06/2021 - 10:47:06 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0082.

16/06/2021 - 10:47:12 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0083.

16/06/2021 - 10:47:20 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0084.

16/06/2021 - 10:47:27 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0085.

16/06/2021 - 10:47:38 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0086.

16/06/2021 - 10:48:35 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0087.

16/06/2021 - 10:48:44 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0088.

16/06/2021 - 10:48:51 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0089.
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16/06/2021 - 10:48:58 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0090.

16/06/2021 - 10:49:04 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0091.

16/06/2021 - 10:49:11 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0092.

16/06/2021 - 10:49:25 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0093.

16/06/2021 - 10:49:32 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0094.

16/06/2021 - 10:49:43 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0095.

16/06/2021 - 10:49:55 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0096.

16/06/2021 - 10:51:20 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0098.

16/06/2021 - 10:51:27 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0099.

16/06/2021 - 10:51:33 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0100.

16/06/2021 - 10:51:39 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0101.

16/06/2021 - 10:51:53 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0102.

16/06/2021 - 10:51:58 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0103.

16/06/2021 - 10:52:04 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0104.

16/06/2021 - 10:52:18 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0106.

16/06/2021 - 10:52:25 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0105.

16/06/2021 - 10:53:20 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0107.

16/06/2021 - 10:53:25 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0108.

16/06/2021 - 10:53:32 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0109.

16/06/2021 - 10:53:39 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0110.

16/06/2021 - 10:53:46 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0111.

16/06/2021 - 10:53:52 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0112.

16/06/2021 - 10:53:58 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0113.

16/06/2021 - 10:54:10 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0114.

16/06/2021 - 10:54:18 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0115.

16/06/2021 - 10:54:23 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0116.

16/06/2021 - 10:55:15 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0117.

16/06/2021 - 10:55:21 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0118.

16/06/2021 - 10:55:27 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0119.

16/06/2021 - 10:55:33 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0120.

16/06/2021 - 10:55:43 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0121.

16/06/2021 - 10:55:50 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0122.

16/06/2021 - 10:55:55 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0123.

16/06/2021 - 10:56:01 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0124.

16/06/2021 - 10:56:07 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0125.

16/06/2021 - 10:56:14 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0126.

16/06/2021 - 10:56:23 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0127.
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16/06/2021 - 10:56:28 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0128.

16/06/2021 - 10:56:33 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0129.

16/06/2021 - 10:56:39 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0130.

16/06/2021 - 10:56:44 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0131.

16/06/2021 - 10:56:49 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0132.

16/06/2021 - 10:56:54 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0133.

16/06/2021 - 10:57:00 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0134.

16/06/2021 - 10:57:05 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0135.

16/06/2021 - 10:57:10 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0136.

16/06/2021 - 10:57:21 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0137.

16/06/2021 - 10:57:25 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0138.

16/06/2021 - 10:57:31 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0139.

16/06/2021 - 10:57:35 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0140.

16/06/2021 - 10:57:40 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0141.

16/06/2021 - 10:57:49 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0142.

16/06/2021 - 10:57:54 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0143.

16/06/2021 - 10:58:00 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0144.

16/06/2021 - 10:58:06 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0145.

16/06/2021 - 10:58:14 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0146.

16/06/2021 - 10:58:26 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0147.

16/06/2021 - 11:01:32 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

16/06/2021 - 11:01:32 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:01:32 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:01:48 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

16/06/2021 - 11:01:48 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:01:48 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:02:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

16/06/2021 - 11:02:01 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:02:01 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:02:12 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0097.

16/06/2021 - 11:02:25 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.
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16/06/2021 - 11:02:25 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:02:25 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:04:07 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi desclassificado para o item 0144 pelo
pregoeiro.

16/06/2021 - 11:04:07 Sistema Motivo: Considerado inexequivel

16/06/2021 - 11:04:07 Sistema O item 0144 tem como novo arrematante BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$ 753,68.

16/06/2021 - 11:05:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.

16/06/2021 - 11:05:40 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:05:40 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:05:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.

16/06/2021 - 11:05:56 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:05:56 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:06:16 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.

16/06/2021 - 11:06:16 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:06:16 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:09:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007.

16/06/2021 - 11:09:22 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:09:22 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:09:38 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0011.

16/06/2021 - 11:09:38 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:09:38 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:10:26 Pregoeiro Senhores, estamos analisando os valores lançados que possui um percentual de até 25 menor que a
estimativa

16/06/2021 - 11:10:37 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0013.

16/06/2021 - 11:10:37 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.
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16/06/2021 - 11:10:37 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:12:47 Sistema O fornecedor HIGOR TUDO CASA CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0025.

16/06/2021 - 11:27:12 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0016.

16/06/2021 - 11:27:12 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:27:12 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:27:45 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0020.

16/06/2021 - 11:27:45 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:27:45 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:27:58 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0017.

16/06/2021 - 11:27:58 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:27:58 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:28:23 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0018.

16/06/2021 - 11:28:23 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:28:23 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:28:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0019.

16/06/2021 - 11:28:39 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:28:39 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:30:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0021.

16/06/2021 - 11:30:22 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:30:22 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:30:35 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0022.

16/06/2021 - 11:30:35 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.
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16/06/2021 - 11:30:35 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:30:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0023.

16/06/2021 - 11:30:47 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:30:47 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:30:57 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0024.

16/06/2021 - 11:30:57 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:30:57 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:31:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0025.

16/06/2021 - 11:31:22 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:31:22 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:32:02 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0026.

16/06/2021 - 11:32:02 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:32:02 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:32:31 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0027.

16/06/2021 - 11:32:31 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:32:31 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:32:44 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0028.

16/06/2021 - 11:32:44 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:32:44 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:32:57 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0029.

16/06/2021 - 11:32:57 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.
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16/06/2021 - 11:32:57 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:33:14 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0030.

16/06/2021 - 11:33:14 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:33:14 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:33:29 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0031.

16/06/2021 - 11:33:29 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:33:29 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:33:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0032.

16/06/2021 - 11:33:39 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:33:39 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:33:50 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0033.

16/06/2021 - 11:33:50 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:33:50 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:34:26 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0038.

16/06/2021 - 11:34:26 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:34:26 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:34:55 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0039.

16/06/2021 - 11:34:55 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:34:55 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:35:06 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0040.

16/06/2021 - 11:35:06 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.
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16/06/2021 - 11:35:06 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:36:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0041.

16/06/2021 - 11:36:24 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:36:24 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:36:35 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0042.

16/06/2021 - 11:36:35 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:36:35 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:36:49 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0044.

16/06/2021 - 11:36:49 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:36:49 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:37:15 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0045.

16/06/2021 - 11:37:15 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:37:15 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:37:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0046.

16/06/2021 - 11:37:30 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:37:30 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:37:50 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0047.

16/06/2021 - 11:37:50 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:37:50 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:37:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0047.

16/06/2021 - 11:37:56 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/06/2021 às 12:48:15.
Página 230 de 255

16/06/2021 - 11:37:56 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:38:07 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0048.

16/06/2021 - 11:38:07 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:38:07 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:38:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0049.

16/06/2021 - 11:38:40 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:38:40 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 11:40:34 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0050.

16/06/2021 - 11:40:34 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 11:40:34 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:05:37 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0051.

16/06/2021 - 12:05:37 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:05:37 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:05:49 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0052.

16/06/2021 - 12:05:49 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:05:49 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:06:00 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0053.

16/06/2021 - 12:06:00 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:06:00 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:11:36 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0054.

16/06/2021 - 12:11:36 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.
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16/06/2021 - 12:11:36 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:11:50 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0055.

16/06/2021 - 12:11:50 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:11:50 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:12:07 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0056.

16/06/2021 - 12:12:07 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:12:07 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:12:19 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0057.

16/06/2021 - 12:12:19 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:12:19 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:12:35 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0058.

16/06/2021 - 12:12:35 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:12:35 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:13:11 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0059.

16/06/2021 - 12:13:11 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:13:11 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:13:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0060.

16/06/2021 - 12:13:30 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:13:30 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:13:44 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0061.

16/06/2021 - 12:13:44 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.
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16/06/2021 - 12:13:44 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:13:55 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0062.

16/06/2021 - 12:13:55 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:13:55 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:14:06 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0063.

16/06/2021 - 12:14:06 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:14:06 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:14:18 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0064.

16/06/2021 - 12:14:18 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:14:18 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:14:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0065.

16/06/2021 - 12:14:30 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:14:30 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:14:44 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0066.

16/06/2021 - 12:14:44 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:14:44 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:14:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0067.

16/06/2021 - 12:14:56 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:14:56 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:15:08 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0068.

16/06/2021 - 12:15:08 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.
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16/06/2021 - 12:15:08 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:15:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0069.

16/06/2021 - 12:15:24 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:15:24 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:15:35 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0070.

16/06/2021 - 12:15:35 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:15:35 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:18:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0071.

16/06/2021 - 12:18:43 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:18:43 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:19:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0073.

16/06/2021 - 12:19:01 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:19:01 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:19:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0074.

16/06/2021 - 12:19:39 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:19:39 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:19:50 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0075.

16/06/2021 - 12:19:50 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:19:50 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:21:10 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0076.

16/06/2021 - 12:21:10 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.
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16/06/2021 - 12:21:10 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:21:33 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0077.

16/06/2021 - 12:21:33 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:21:33 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:21:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0078.

16/06/2021 - 12:21:56 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:21:56 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:22:08 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0079.

16/06/2021 - 12:22:08 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:22:08 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:22:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0080.

16/06/2021 - 12:22:22 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:22:22 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 12:23:15 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0081.

16/06/2021 - 12:23:15 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 12:23:15 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 13:28:20 Pregoeiro A presente sessão será suspensa com retorno as 15:30 de hoje

16/06/2021 - 13:29:41 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

16/06/2021 - 13:29:41 Sistema Motivo: Horario de almoço

16/06/2021 - 15:47:59 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 15:47:59 Sistema Motivo: Continuidade do Processo

16/06/2021 - 15:48:36 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0082.

16/06/2021 - 15:48:36 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:48:36 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:48:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0083.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/06/2021 às 12:48:15.
Página 235 de 255

16/06/2021 - 15:48:47 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:48:47 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:48:57 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0084.

16/06/2021 - 15:48:57 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:48:57 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:49:08 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0085.

16/06/2021 - 15:49:08 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:49:08 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:49:20 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0086.

16/06/2021 - 15:49:20 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:49:20 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:49:33 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0087.

16/06/2021 - 15:49:33 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:49:33 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:49:55 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0088.

16/06/2021 - 15:49:55 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:49:55 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:50:04 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0089.

16/06/2021 - 15:50:04 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:50:04 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:50:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0090.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/06/2021 às 12:48:15.
Página 236 de 255

16/06/2021 - 15:50:24 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:50:24 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:50:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0091.

16/06/2021 - 15:50:43 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:50:43 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:50:54 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0092.

16/06/2021 - 15:50:54 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:50:54 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:51:05 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0093.

16/06/2021 - 15:51:05 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:51:05 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:51:20 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0094.

16/06/2021 - 15:51:20 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:51:20 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:51:33 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0095.

16/06/2021 - 15:51:33 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:51:33 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:51:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0096.

16/06/2021 - 15:51:43 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:51:43 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:51:54 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0097.
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16/06/2021 - 15:51:54 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:51:54 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:52:06 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0098.

16/06/2021 - 15:52:06 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:52:06 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:52:17 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0099.

16/06/2021 - 15:52:17 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:52:17 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:53:20 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0100.

16/06/2021 - 15:53:20 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:53:20 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:53:42 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0101.

16/06/2021 - 15:53:42 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:53:42 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:53:51 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0102.

16/06/2021 - 15:53:51 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:53:51 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:54:02 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0103.

16/06/2021 - 15:54:02 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:54:02 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:54:12 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0104.
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16/06/2021 - 15:54:12 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:54:12 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:54:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0105.

16/06/2021 - 15:54:24 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:54:24 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:56:44 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0106.

16/06/2021 - 15:56:44 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:56:44 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:57:02 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0107.

16/06/2021 - 15:57:02 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:57:02 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:57:58 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0108.

16/06/2021 - 15:57:58 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:57:58 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:58:31 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0109.

16/06/2021 - 15:58:31 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:58:31 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:58:42 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0110.

16/06/2021 - 15:58:42 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:58:42 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:59:13 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0111.
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16/06/2021 - 15:59:13 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:59:13 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:59:26 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0112.

16/06/2021 - 15:59:26 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:59:26 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 15:59:53 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0113.

16/06/2021 - 15:59:53 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 15:59:53 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:03:58 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi desclassificado para o item 0107 pelo
pregoeiro.

16/06/2021 - 16:03:58 Sistema Motivo: Considerado Inexequivel

16/06/2021 - 16:03:58 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 195,00.

16/06/2021 - 16:04:28 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0108 pelo
pregoeiro.

16/06/2021 - 16:04:28 Sistema Motivo: Considerado Inexequivel

16/06/2021 - 16:04:28 Sistema O item 0108 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 95,00.

16/06/2021 - 16:04:46 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi desclassificado para o item 0109 pelo
pregoeiro.

16/06/2021 - 16:04:46 Sistema Motivo: Considerado Inexequivel

16/06/2021 - 16:04:46 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 95,00.

16/06/2021 - 16:05:01 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi desclassificado para o item 0110 pelo
pregoeiro.

16/06/2021 - 16:05:01 Sistema Motivo: Considerado Inexequivel

16/06/2021 - 16:05:01 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 102,00.

16/06/2021 - 16:05:18 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi desclassificado para o item 0111 pelo
pregoeiro.

16/06/2021 - 16:05:18 Sistema Motivo: Considerado Inexequivel

16/06/2021 - 16:05:18 Sistema O item 0111 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 95,00.

16/06/2021 - 16:07:08 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi desclassificado para o item 0112 pelo
pregoeiro.

16/06/2021 - 16:07:08 Sistema Motivo: Considerado Inexequivel

16/06/2021 - 16:07:08 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 40,00.

16/06/2021 - 16:07:59 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi desclassificado para o item 0113 pelo
pregoeiro.

16/06/2021 - 16:07:59 Sistema Motivo: Considerado Inexequivel

16/06/2021 - 16:07:59 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 52,00.

16/06/2021 - 16:11:12 Sistema Foi aberta negociação para o item 0124. O prazo é até às 16:50 do dia 16/06/2021.

16/06/2021 - 16:12:19 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi desclassificado para o item 0129 pelo
pregoeiro.

16/06/2021 - 16:12:19 Sistema Motivo: Preço Considerado Inexequivel

16/06/2021 - 16:12:19 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 85,00.

16/06/2021 - 16:28:35 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0130.

16/06/2021 - 16:28:35 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.
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16/06/2021 - 16:28:35 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:29:50 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0131.

16/06/2021 - 16:29:50 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 16:29:50 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:30:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0132.

16/06/2021 - 16:30:01 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 16:30:01 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:30:51 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0133.

16/06/2021 - 16:30:51 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 16:30:51 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:31:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0134.

16/06/2021 - 16:31:01 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 16:31:01 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:31:12 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0135.

16/06/2021 - 16:31:12 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 16:31:12 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:31:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0136.

16/06/2021 - 16:31:30 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 16:31:30 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:31:48 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0137.

16/06/2021 - 16:31:48 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.
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16/06/2021 - 16:31:48 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:32:12 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0138.

16/06/2021 - 16:32:12 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 16:32:12 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:32:29 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0139.

16/06/2021 - 16:32:29 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 16:32:29 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:32:41 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0140.

16/06/2021 - 16:32:41 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 16:32:41 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:33:16 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0141.

16/06/2021 - 16:33:16 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 16:33:16 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:33:26 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0142.

16/06/2021 - 16:33:26 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 16:33:26 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:33:48 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0143.

16/06/2021 - 16:33:48 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 16:33:48 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:34:02 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0144.

16/06/2021 - 16:34:02 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.
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16/06/2021 - 16:34:02 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:34:14 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0146.

16/06/2021 - 16:34:14 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 16:34:14 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:34:26 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0147.

16/06/2021 - 16:34:26 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

16/06/2021 - 16:34:26 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.
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16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0136 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:39 Sistema Para o item 0139 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

16/06/2021 - 16:51:12 Pregoeiro Prezados Licitantes, a sessão suspensa para analise dos demais documentos de habilitação, sendo desde já
remarcada para o dia 17/06/2021 as 15:00

16/06/2021 - 16:51:39 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

16/06/2021 - 16:51:39 Sistema Motivo: Conforme exposto em ata de sessão

17/06/2021 - 15:20:31 Pregoeiro Senhores, estamos com dificuldades de acesso. Serão anexados nos autos documentos para confirmação.
Desta feita. A presente sessão será na data de 18/06 às 9 horas

18/06/2021 - 09:07:38 Pregoeiro Na data de hoje, por condições de saúde. A sessão será transferida para a segunda feira no mesmo horário
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21/06/2021 - 09:20:47 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

21/06/2021 - 09:20:47 Sistema Motivo: Continuidade do Processo

21/06/2021 - 09:21:29 Pregoeiro Bom dia, prezados licitantes, peço desculpas pelo atraso e daremos prosseguimento no processo

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0131 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0132 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0133 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0134 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0135 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0137 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0138 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0140 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0141 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0142 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0143 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0145 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0146 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.
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21/06/2021 - 10:08 Sistema Para o item 0147 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado no processo.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 410,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 190,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 250,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 175,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 220,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0042 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 98,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0060 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0081 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0081 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 135,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0082 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 168,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0083 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 125,00.
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21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0084 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 180,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0085 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 122,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0086 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 230,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0087 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 140,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0088 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 145,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0089 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 84,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0090 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 140,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0091 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 170,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0093 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 118,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0094 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 140,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0095 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 64,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0098 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 120,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0099 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 120,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0100 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 88,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0101 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 125,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0102 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 165,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0103 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 145,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0104 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 110,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0105 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 100,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0106 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 95,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0114 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 70,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0115 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0115 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 58,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0116 pelo
pregoeiro.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/06/2021 às 12:48:15.
Página 247 de 255

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 590,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0118 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 180,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0120 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 375,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0122 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0122 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 217,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0125 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0125 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 33,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0126 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 27,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0127 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 28,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0128 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 329,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0130 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 440,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0131 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0131 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 130,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0132 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 305,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0133 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0133 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 28,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0134 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0134 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 27,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0135 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0135 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 315,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0137 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0137 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 375,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0138 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0138 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 34,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0140 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0140 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 159,46.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0141 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 169,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0142 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0142 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 380,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0143 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0143 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 580,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0145 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0145 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 810,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0146 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0146 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 990,00.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0147 pelo
pregoeiro.

21/06/2021 - 10:08:21 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 185,00.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/06/2021 às 12:48:15.
Página 248 de 255

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
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21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
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21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:22 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:23 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:23 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:23 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:23 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:23 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:23 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:23 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:23 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:23 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:23 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:23 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:23 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:23 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.
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21/06/2021 - 10:08:23 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:23 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:08:23 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo 10.1.2 j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital
e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa. Vale destacar, que a documentação da empresa
participante esta sediada na Rua Jader Dias 04 QD 212 LT 32 Cidade Nova, Ananindeua, contudo, os
numeros de contato estão localizada no MUnicipio de Marituba, area administrativa. As declarações
encaminhadas não fazem parte do referido processo e objeto.

21/06/2021 - 10:17:19 Sistema O fornecedor BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado no processo.

21/06/2021 - 10:17:19 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1 a) não sendo encaminhado atestado de
capacidade tecnica referente ao item que logrou exito; 10.1.2 alinea B) não enviado a certidão especifica ,
alinea j) não sendo enviada a declaração e as fotos encaminhadas não demonstram capacidade operacional;
item 10.1.3 alinea c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio
da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo site (www.tst.jus.br). d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da
portaria 1421/2014 do MTE.

21/06/2021 - 10:17:19 Sistema O fornecedor BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado para o item 0144 pelo pregoeiro.

21/06/2021 - 10:17:19 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1 a) não sendo encaminhado atestado de
capacidade tecnica referente ao item que logrou exito; 10.1.2 alinea B) não enviado a certidão especifica ,
alinea j) não sendo enviada a declaração e as fotos encaminhadas não demonstram capacidade operacional;
item 10.1.3 alinea c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio
da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo site (www.tst.jus.br). d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da
portaria 1421/2014 do MTE.

21/06/2021 - 10:17:19 Sistema O item 0144 tem como novo arrematante AUTO PECAS BATISTA LTDA com valor unitário de R$ 950,00.

21/06/2021 - 10:17:22 Sistema Para o item 0144 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO PECAS BATISTA LTDA.

21/06/2021 - 10:17:44 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 11:00.

21/06/2021 - 11:11:13 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0010.

21/06/2021 - 11:11:13 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:11:13 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:11:35 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0012.

21/06/2021 - 11:11:35 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:11:35 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:14:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0043.

21/06/2021 - 11:14:09 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:14:09 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:20:21 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0072.

21/06/2021 - 11:20:21 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:20:21 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:24:23 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0114.
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21/06/2021 - 11:24:23 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:24:23 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:24:36 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0115.

21/06/2021 - 11:24:36 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:24:36 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:29:52 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0116.

21/06/2021 - 11:29:52 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:29:52 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:30:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0117.

21/06/2021 - 11:30:09 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:30:09 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:30:20 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0118.

21/06/2021 - 11:30:20 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:30:20 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:30:32 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0119.

21/06/2021 - 11:30:32 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:30:32 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:30:49 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0120.

21/06/2021 - 11:30:49 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:30:49 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:30:49 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0120.
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21/06/2021 - 11:30:49 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:30:49 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:31:04 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0121.

21/06/2021 - 11:31:04 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:31:04 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:31:18 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0122.

21/06/2021 - 11:31:18 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:31:18 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:31:34 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0123.

21/06/2021 - 11:31:34 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:31:34 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:31:48 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0124.

21/06/2021 - 11:31:48 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:31:48 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:32:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0125.

21/06/2021 - 11:32:01 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:32:01 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:32:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0126.

21/06/2021 - 11:32:47 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:32:47 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:32:59 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0127.
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21/06/2021 - 11:32:59 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:32:59 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:33:10 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0128.

21/06/2021 - 11:33:10 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:33:10 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:33:25 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0129.

21/06/2021 - 11:33:25 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:33:25 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:36:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0008.

21/06/2021 - 11:36:09 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:36:09 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 11:36:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0009.

21/06/2021 - 11:36:22 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 11:36:22 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 12:46:48 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0145.

21/06/2021 - 12:46:48 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso deste item e que para fins de direito, possuímos todos os
requisitos para a participação deste pleito licitatório, bem como toda a documentação necessária para
participação do mesmo. Como este processo encontra-se em andamento, possuímos o direito de ampla
defesa garantido pela constituição federal, assinalo que não cabe a desclassificação deste item, pelo motivo
exposto para a desclassificação, sendo que temos tempo hábil para sanar tal falta, dentro do direito legal do
contraditório do ocorrido e de que podemos demonstrar aqui que estamos apitos ao pleito licitatório sanando
tal falta.

21/06/2021 - 12:46:48 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, é de salientar que os Atestados de capacidade Técnica apresentados não
condizem com o objeto licitado, os quais foram enviados tanto via e-mail, quanto fisico. Além disso, outros
documentos enviados demonstram que não trabalham com o referido objeto. Não podendo para tanto ser
devidamente habilitado

21/06/2021 - 12:47:57 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Maria Eliene Teixeira Barbosa

Pregoeiro(a)
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Karineide Ferreira dos Santos

Apoio

Werika Martins Melo

Apoio
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